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Secretário de Estado participa de reunião
com forças de segurança em Umuarama
O Secretário de Segurança Pública do Paraná, Coronel Hudson Leôn-
cio Teixeira, esteve em Umuarama ontem, participando de uma reu-
nião com as forças de segurança do município. No encontro, destacou 

assuntos relacionados às ações desenvolvidas pela pasta no Noroeste 
e ressaltou sobre os investimentos que estão sendo destinados, entre 
eles, a construção da Casa de Custódia e da Delegacia Cidadã. 

DIVULGAÇÃO
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Resgates do
Tesouro superam

vendas em
R$ 447 milhões

l 2

Emprego sem
carteira assinada
atingiu volume

recorde em 2022
l 3

O turismo rural e a 
agroindústria familiar 

estão entre os 
destaques das ações 

que o Instituto de 
Desenvolvimento Rural 

levará à Expo Umuarama 
2023. O evento que 
acontece de 9 a 19 

de março é realizado 
pela Sociedade 

Rural e vai expor o 
potencial econômico 

do município e do 
Noroeste do Paraná.                                                                                       

l 6

IDR na Expo

A Prefeitura de Umuarama tem parceria com mais de 40 entidades beneficentes e de prestação de serviços 
sociais, todas escolhidas por meio de chamamentos públicos para dar apoio nos cuidados com a comunidade. Os 
trabalhos, realizados por meio de contratos entre as partes, são auditados e os relatórios devem ser apresentados 
ao Tribunal de Contas do Estado. Com o objetivo de capacitar os gestores sobre os trâmites legais, a Controladoria 
Interna realizou reunião com representantes de todas as instituições filantrópicas.

Operação 
Impacto

Petrobras reduz 
preço da gasolina e 
do diesel e tributos 

voltam hoje
l 4

Fevereiro
termina com
159 casos de

Covid-19
l 11
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Umuarama

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

@tribunahojenewsumuarama

Autônomo e Facultativo 
Valor mínimo R$ 1.302,00 20% R$ 260,40
Valor máximo R$ 7.507,49 20% R$ 1.501,49
O AUTÔNOMO que prestar serviços só a pessoas físi-
cas e o FA CULTATIVO podem contribuir com 11%
sobre o salário mínimo. Donas de casa de baixa renda
podem recolher sobre 5% do salário mínimo.

Índice em % JAN FEV ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,53 - 0,53 5,77
IGP-M (FGV) 0,21 -0,06 0,15 1,86
IGP-DI (FGV) 0,06 0,06 3,21

Índice JAN FEV MAR
IGP-M (FGV) 1,0545 1,0379 1,0186
IGP-DI (FGV) 1.0503 1,0301 -
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 13,75%  | TJLP: 7,37%

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IIRR  22002222:: 8ª parcela
vence em 30/12, com juros Selic de 7,33%.

Período/ Poup. antiga Poup. nova Rem.
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12 básica

27/1 a 27/2 0,6084 0,6084 0,1079
28/1 a 28/2 0,6118 0,6118 0,1112
1/2 a 1/3 0,5834 0,5834 0,0830
2/2 a 2/3 0,5848 0,5848 0,0844
3/2 a 3/3 0,5832 0,5832 0,0828

Ações % R$
Petrobras PN -2,26% 25,56 
Vale ON +0,33% 85,32 
ItauUnibanco PN +0,36% 25,43 
Petrorio ON -9,04% 33,70 
Pão de Açúcar ON -7,17% 15,54 
CVC Brasil ON -7,06% 3,03

IBOVESPA: -0,74% 104.931 pontos

Iene 136,21
Libra est. 0,83
Euro 0,94
Peso arg. 197,16

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,3% 5,2240 5,2250 +2,9%

PTAX  (BC) +0,2% 5,2072 5,2078 +2,1%

PARALELO +0,9% 5,1400 5,5600 +3,3%

TURISMO +0,9% 5,1400 5,5400 +3,4%

EURO +0,3% 5,5217 5,5244 -0,3%

R$/m2 DEZ JAN %m %ano %12m
Paraná 2.219,09 2.221,44 0,11 0,11 10,67
Norte 2.180,03 2.179,35 -0,03 -0,03 5,55
Oeste 2.255,12 2.257,50 0,11 0,11 10,24

DÓLAR 28/02

Iene R$ 0,03822
Libra est. R$ 6,31
Peso arg. R$ 0,026
R$1: 1.397,04 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 28/02 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)

DDEEZZ JJAANN FFEEVV
TJLP (%) 7,20 7,37 7,37
Sal. mínimo 1.212,00 1.302,00 1.302,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA mar/23 1.490,50 -27,75 -1,3%
FARELO mar/23 487,60 -11,10 3,0%
MILHO mar/23 629,50 -13,25 -7,8%
TRIGO mar/23 691,50 -4,50 -7,8%

SOJA 158,54 0,7% 0,7% 157,00
MILHO 75,58 0,1% -0,3% 75,00
TRIGO 89,85 0,0% 0,0% 90,00
BOI GORDO 270,25 -0,1% 0,4% 265,00
SUINO 7,02 -0,7% 13,6% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 27/02 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 28/02 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 28/02 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 167,00 -1,2% -0,6%
SOJA Paranaguá 172,00 -1,7% -1,1%
MILHO Cascavel 83,00 -1,2% 2,5%

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
Com o Sol agindo em sua 12ª Casa Astral, 
talvez tenha que lutar um pouco mais para 
buscar forças e correr atrás do que precisa, 
sem se falar em um ou outro obstáculo que 
possa aparecer. Os astros indicam que o 
dia será maravilhoso para o seu bolso. O 
diálogo será o caminho mais rápido para 
a vida a dois. 

TOURO  21/4 a 205
Hoje você saberá convencer as pessoas 
e conquistar aliados para seus projetos 
futuros. Vênus está deixando o seu inferno 
astral e você vai conseguir liberar toda a 
energia amorosa que seu signo possui. É 
possível que questões materiais tenham 
um peso grande. 

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Talvez nem tudo saia como você planejou. 
Pra suavizar, os astros recomendam que 
você fuja de fofocas e tenha jogo de cintura 
com amizades e parcerias! Vênus entra na 
sua complicada Casa 12, que pode trazer 
vitórias inimagináveis. Cuidado ao tentar 
impor as suas vontades.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Os astros aconselham você a ficar no 
seu canto, longe de fofocas. Se trabalha 
hoje, boas chances de crescimento e, 
nas finanças, evite emprestar grana para 
colega. No amor, o Sol brilha em Peixes 
e por isso o melhor é apostar na harmo-
nia, na sensibilidade e até na compaixão 
com seu par.

LEÃO 22/7 a 22/8
Vênus em Áries manda um papo reto pra 
você nessa quarta-feira: não fique ideali-
zando um crush, achando que vai encon-
trar um amor que atenda a todas as suas 
expectativas, na prática a realidade pode 
ser um pouco diferente. Cuide da saúde.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Se você está pensando em sociedade com 
amigos, sinal verde! Agora, na saúde, bom 
ter atenção. Você vai expressar sua sensua-
lidade com muito mais espontaneidade e 
aí pode acabar encantando seu amor. O 
jeito é acreditar que Vênus apareça para te 
socorrer e promover um astral bem mais 
agradável. 

LIBRA  23/9 a 22/10
O conselho dos astros hoje é: antes de gas-
tar, pense bem nos seus compromissos 
financeiros e nos boletos que vão vencer. 
Aliás, esta semana, o trabalho deve exigir 
bastante de você. No amor, quem já tem 
par, Vênus promete altos papos e boa sin-
tonia, apesar de algumas divergências. 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Nas finanças, reveja seus gastos. Cuidado 
com aquele amigo falso, tem gente que usa 
máscara o ano inteiro! Na paquera, invista 
na melhor fantasia de detetive e dê aquela 
stalkeada no crush, que só escorpiano sabe 
fazer. Lua Nova dá aquela força no amor e 
nos contatinhos hoje.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Você tem tudo para se entrosar com pessoas e 
selar boas alianças. Nas finanças, finalmente 
os humilhados serão exaltados e a promessa 
é de que receba boas notícias. Vênus está 
toda serelepe em seu paraíso astral e vai te 
deixar mais sedutor do que nunca! 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Você poderá receber conselho ou presente 
de pessoa amiga e recomendo que man-
tenha distância de gente crítica demais. 
No amor, vai chocar geral com sua dis-
posição de se jogar em uma nova paixão 
que tá pintando. Para quem tem relação 
firme, programinhas caseiros serão os mais 
prazerosos. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Não assuma tarefas dos outros e nada de 
culpar os coleguinhas pelos seus erros. Os 
astros avisam que talvez seja bom se iso-
lar um pouco e pensar na vida. No amor, 
assuntos materiais podem se misturar aos 
seus desejos amorosos e causar algumas 
situações complicadinhas. 

PEIXES 20/2 a 20/3
A quarta-feira será boa para fazer as pazes 
com uma pessoa amiga. Em casa, nada 
de fazer tempestade em copo d´água! No 
amor, Com Mercúrio retrógrado no seu 
signo será preciso usar sua imensa sensi-
bilidade ou sua afiada intuição para evitar 
situações confusas. As boas notícias vêm de 
Marte, que anunciam momentos calientes 
em programas com sua galera.

Os nascidos em 1 de março são do signo de Peixes com a personalidade de Câncer. Vivem 
movidos pela emoção e os sentimentos e são muito ligados à família e às crianças. Amam 
a sua terra e cultivam suas raízes e tradições. Seu número principal, do dia do nascimento 
é o 13, formado de 1, do Sol e de 3, Júpiter. São dois astros de natureza generosa e elevada. 
A soma dá o 4, de Urano, que representa evolução, elevação de sentimentos e de ideais, 
espírito moderno e progressista, que gosta de fazer uso da tecnologia, da informática, 
principalmente. Dá espírito de solidariedade e fraternidade.

Horóscopo nascidos em 1º de março

   

Crescente
27/02 - 05h06

Cheia
07/03 - 09h42

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 1º/3/2023

Chuva

Paranaguá
max 25
min 22

max 28
min 19

Cascavel
max 25
min 19

Foz do Iguaçu
max 26
min 21

max 27
min 19

Curitiba
max 23
min 17

FASES 
DA LUA

Quinta 2/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sexta 3/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
21/03 - 14h26

Minguante
14/03 - 23h08
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CIVU
COMEDIANTE

ZBOLSAF
IANÃORE
NAIPEDIET

VHSOAAGI
ECSBIV

BICHOPAPÃO
ROUPEIRO
OLARASA

OCREANTES
HEIAURA

RETINAMR
FRICCION

AR
EOAMARAL

A letra da
palma da

mão

O
indivíduo
confiável

Inimiga
do herói

(HQ)

O ator co-
mo Lúcio

Mauro

Área onde 
se localiza
Petrópolis

(RJ)

Advérbio
de nega-

ção

Marcha
que move

o carro
para trás

Monstro
que assus-
ta crian-

ças (Folc.)

(?)2: o 
gás car-
bônico

Inter-
jeição de
espanto

Tomei
uma

atitude

Responsá-
vel pelos
uniformes

do time

Apêndice
de xícaras

Em
tempo

anterior

Membra-
na interna 

do olho

Antiga
civili-
zação 
andina

Associação
Cristã de
Moços
(sigla)

Vento
brando;

brisa

Conso-
antes de

"ralo"

Esfregar
(um corpo
no outro)

Vogais 
de "selo"

Tarsila 
do (?),
pintora

Mestre-
cuca 

Carbono
(símbolo)

Sacola
com alça
Ácido da
aspirina

O produto
sem açúcar
A textura
da lixa

Hiato de
"voar"

Mau cheiro
nos pés

Rumava;
seguia

Antecedeu
o DVD

Cada um
dos sím-
bolos do
baralho

D. Ivone (?),
sambista
A moda 

saudosista

Formato
da roda
Cor do
barro

Combina
a mistura
Nascida
na Bahia

"Monstros
(?)", filme

Indício 
de câncer

Permanente
(o funcionário)

Uma, em espanhol

3/una — vhs. 4/diet — inca — ocre. 5/retrô. 6/idôneo.
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S M D
F I L I G R A N A

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

I E D A A V O S
C M C O B A L T O

S I A E R U S A
A U D I O V I S U A L

R I Q U E L M E
E T I S I A
V E N T R I L O Q U O

B A U D E L A I R E

A R O T I B A S
P S I U I R V T

O B U S P E L E S

Gênero 
desenvol-
vido por
Schubert

Metal
utilizado

em galva-
noplastia

Tipo de
cerveja de
alta fer-

mentação

Criação
do web

designer 

Lendários
monstros

do
Himalaia

O registro 
necessá-

rio ao
advogado

Filho de 
Agamenon

(Mit.)

Artista que
se apresen-
ta com um

boneco
Escritor

de
"Paraísos
Artificiais"

O cavalo 
sem chance
de vencer

(turfe)
Material 

antiecoló-
gico de ca-
sacos (pl.)

Condição atribuída 
à vida (Rel.)

Localizador de ruas
disponível no celular

Poeta de
"Orlando
Furioso"

Autor da comédia
teatral "A 
Mandrá-

gora"

É composto pelos rins,
ureteres e a bexiga

A civilização que criou
o primeiro alfabeto
Obra de 

ourivesaria
Desobs-

truir 

Espaço en-
tre órgãos
contíguos
(?) Maria
Vargas,

Miss
Universo
de 1963

Frações da
unidade 
Atreveu-

se

Corante
vermelho

Verda-
deiros

Craque
argentino

Um dos se-
tores mais
impactados
pela pan-
demia de
covid-19

Cidade que teria sido
fundada por Cadmo

Envelhe-
cer, em
francês

Sobreloja
(abrev.)

Chocar (o veículo)

Abarro-
tados
Mas;

entretanto
Achou
graça

Videoteipe
(abrev.)

Letra grega símbolo 
da alma

Peça de artilharia
que atira granadas

3/ale — psi. 4/lied. 5/tibas. 7/orestes. 8/outsider — vieillir. 10/baudelaire.
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Resgates do Tesouro Direto superam
vendas em R$ 447 milhões em janeiro

Os resgates de títulos do 
Tesouro Direto superaram as 
vendas em R$ 447,7 milhões 
em janeiro deste ano. Segundo 
dados divulgados ontem (terça-
-feira, 28) pelo Tesouro Nacional, 
as vendas de títulos atingiram 
R$ 4,368 bilhões, e os resgates 
totalizaram R$ 4,816 bilhões, 
dos quais, R$ 2,234 bilhões 
relativos a recompras de títu-
los públicos e R$ 2,581 bilhões 
a resgates por vencimentos, 
quando o prazo do título acaba, 
e o governo precisa reembolsar 
o investidor com juros.

Os títulos mais procura-
dos pelos investidores foram 
os corrigidos pela Selic, taxa 
básica de juros, que corres-
ponderam a 64,1% do total. 
Papéis vinculados à inflação 
tiveram participação de 22,4% 
nas vendas, enquanto os prefi-
xados, com juros definidos no 
momento da emissão, repre-
sentaram 13,5%.

O estoque total do Tesouro 
Direto alcançou R$ 105,7 
bilhões no fim de janeiro, com 
aumento de 0,5% na compa-
ração com o mês anterior (R$ 
105,1 bilhões) e de 30,6% em 
relação a janeiro do ano pas-
sado (R$ 80,9 bilhões).

INVESTIDORES
Quanto ao número de inves-

tidores, 540.601 novos parti-
cipantes cadastraram-se no 
programa no mês passado. O 

Fonte de recursos
O Tesouro Direto foi criado em janeiro de 2002 para popularizar a 

aplicação e permitir que pessoas físicas adquirissem títulos públicos 
diretamente do Tesouro Nacional, pela internet, sem intermediação 
de agentes financeiros. O aplicador só precisa pagar uma taxa para 
a corretora responsável pela custódia dos títulos. Mais informações 

podem ser obtidas no site do Tesouro Direto.  A venda de títulos é uma 
das formas que o governo tem de captar recursos para pagar dívidas e 
honrar compromissos. Em troca, o Tesouro Nacional se compromete 
a devolver o valor com um adicional que pode variar de acordo com a 

Selic, os índices de inflação, o câmbio ou uma taxa definida antecipada-
mente no caso dos papéis prefixados.

número de investidores atingiu 
23.023.837, alta de 35,9% nos últi-
mos 12 meses. O total de inves-
tidores ativos (com operações 
em aberto) chegou a 2.096.907, 
aumento de 14,7% em 12 meses. 
No mês, o acréscimo foi de 32.289 
investidores ativos.

A procura do Tesouro Direto 
por pequenos investidores pode 
ser observada pelo considerável 
número de vendas até R$ 5 mil, 
que corresponderam a 79,9% 
do total de 588.080 operações 
ocorridas em janeiro. Só as 

aplicações de até R$ 1 mil repre-
sentaram 56,2%. O valor médio 
por operação foi de R$ 7.428,40.

Os investidores estão prefe-
rindo papéis de médio prazo. As 
vendas de títulos com prazo de 
1 a 5 anos representaram 57,6% 
e aquelas com prazo de 5 a 10 
anos, 30,8% do total. Os papéis 
de mais de 10 anos de prazo 
chegaram a 11,6% das vendas.

O balanço completo do 
Tesouro Direto está disponível 
na página do Tesouro Nacional 
na internet.

NÚMERO de investidores ativos passa de 2 milhões
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Emprego sem carteira
assinada atingiu volume
recorde no ano passado

A média anual de empre-
gados sem carteira de tra-
balho assinada atingiu 12,9 
milhões em 2022. O número 
é recorde para o indicador 
desde o início da série his-
tórica da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílio 
Contínua (Pnad), em 2012. 
O número de pessoas nessa 
situação aumentou 14,9% em 
relação a 2021, quando havia 
11,2 milhões de trabalhado-
res sem carteira assinada. Os 
dados foram divulgados ontem 
(28) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Os trabalhadores por conta 
própria - formais ou informais 
– somaram 25,5 milhões no 
ano, altas de 2,6% em rela-
ção ao ano anterior e de 
27,3% na comparação com 
2012 - o menor patamar da 
série histórica.

A informalidade também 
atingiu um recorde em núme-
ros absolutos: 38,8 milhões de 
trabalhadores. A pesquisadora 
do IBGE Adriana Beringuy disse 
que, mesmo assim, o mercado 
de trabalho em 2022 pode ser 
visto de forma positiva.

A população ocupada, por 
exemplo, atingiu recorde de 
98 milhões de pessoas, e a 
taxa de desocupação ficou 
em 9,3%, o menor índice 
desde 2015. Os trabalhadores 
com carteira assinada tam-
bém aumentaram em relação 

Setores
Em relação aos setores que mais influenciaram o mercado de traba-
lho em 2022, os destaques ficam com os setores do comércio e dos 
serviços. O segmento de comércio, reparação de veículos automo-
tores e motocicletas cresceu 9,4% no ano. Entre os serviços, houve 
crescimentos relevantes nos outros serviços (17,8%) e alojamento e 
alimentação (15,8%). De acordo com o IBGE, o setor de agricultura, 

pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura foi o único com 
queda percentual da população ocupada (1,6%).

Governo Federal reinstala Conselho
Nacional de Segurança Alimentar

O Governo Federal reinstalou 
ontem (28) o Conselho Nacional 
de Segurança Alimentar e 
Nutricional (Consea), desati-
vado desde 2019. O colegiado 
é um órgão de assessoramento 
da Presidência da República e 
um espaço institucional para a 
participação e o controle social 
na formulação, no monitora-
mento e na avaliação de polí-
ticas públicas de segurança 
alimentar e nutricional e com-
bate à fome.

Um decreto presidencial 
assinado, atualiza o funciona-
mento do Consea e da Câmara 
Interministerial de Segurança 
Alimentar e Nutricional 

(Caisan), que será composta 
por 24 ministérios. Na nova 
configuração do governo 
federal, o Consea integrará a 
estrutura da Secretaria-Geral 
da Presidência. 

O  M i n i s t é r i o  d o 
Desenvolvimento Agrário dis-
cutirá programas para incre-
mentar a produção de ali-
mentos e a volta da política 
de preço mínimo para evitar 
prejuízos aos trabalhadores 
do campo.

Também foram reempos-
sados, para mandato de 2 
anos, os conselheiros e a pre-
sidente do Consea, a nutricio-
nista e pesquisadora Elisabetta 

Recine, que compunham o 
colegiado quando foi desati-
vado, em janeiro de 2019.

O colegiado iniciou os tra-
balhos ontem mesmo e, entre 
os primeiros atos, está a con-
vocação de uma conferência, 
que deve acontecer até o fim 
deste ano. A quinta e última 
edição foi realiza em 2015, em 
Brasília, com o tema “Comida 
de Verdade, no Campo e na 
Cidade”. Em novembro de 
2018, o Consea aprovou a con-
vocatória da sexta conferência, 
que deveria ter sido organi-
zada pelo governo federal em 
2019, o que não aconteceu 
devido à sua desativação.

a 2021, apesar de em propor-
ção menor àqueles sem car-
teira (9,2%). Cerca de 35,9 
milhões de pessoas estavam 
nessa situação em 2022.

A própria taxa de informa-
lidade, que é o percentual de 
informais dentro da popula-
ção ocupada, caiu de 40,1% 
em 2021 para 39,6% em 2022.

“ D i v e r s a s  a t i v i d a d e s 
ultrapassaram seu nível de 
ocupação pré-pandemia. 
É um ano de consolidação 
da recuperação do impacto 

que a pandemia da covid 
teve no mercado de trabalho 
brasileiro e mundial”, disse 
Adriana Beringuy.

“Algumas questões ainda 
temos que monitorar, como 
a população fora da força de 
trabalho, que ainda não con-
seguiu voltar ao nível pré-pan-
demia”, acrescentou.

O número médio anual de 
trabalhadores domésticos 
atingiu 5,8 milhões, um cres-
cimento de 12,2% em relação 
ao ano anterior.

INFORMALIDADE também atingiu um recorde em números absolutos
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Indicações
O deputado federal Deltan 
Dallagnol (Podemos-PR) quer 
retomar a discussão sobre 
indicações para tribunais 
de contas no país. Ele 
protocolou requerimento 
na Câmara dos Deputados 
com objetivo de criar uma 
comissão especial para 
analisar a PEC nº 329, de 
2013, que prevê que as 
indicações de conselheiros para os tribunais de contas 
devem seguir critérios. A iniciativa ocorre após a imprensa 
ter noticiado que as esposas dos ministros do governo Lula 
Waldez Góes (PDT-AP), Renan Filho (MDB/AL) e Wellington 
Dias (PT-PI) foram eleitas para tribunais de contas dos seus 
estados. Além disso, a esposa do ministro da Casa Civil, Rui 
Costa (PT-BA), Aline Peixoto, está na disputa pela vaga de 
conselheira do TC dos Municípios da Bahia que foi aberta. 

Monitoramento
O ministro, Flávio Dino, 
quer entrar no debate 
dos combustíveis e já fala 
em monitorar aumentos 
“irregulares” de gasolina nas 
bombas. Ele pretende usar 
a reunião Sistema Nacional 
de Defesa do Consumidor 
(SNDC), que acontece na 
próxima quinta-feira (29), 
para discutir o assunto. “A 
gente ainda não identificou 
oficialmente [aumentos em 
postos], mas a gente está 
monitorando. Inclusive temos 
uma reunião quinta com os 
Procons, com a Secretaria do 
Consumidor, e um dos itens 
de pauta é este”, disse. A 
preocupação de Dino lembra 
a do então ministro de Minas 
e Energia, Adolfo Sachsida.

Liberdade
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre 
de Moraes determinou a soltura de 102 pessoas que 
foram presas pela suspeita de participação nos atos 
antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Elas voltarão para 
suas cidades de origem, mas terão que cumprir uma série 
de medidas cautelares, entre eles o uso de tornozeleira 
eletrônica. Os suspeitos não poderão se comunicar com outros 
investigados e nem utilizar redes sociais. Eles estão proibidos 
de deixar o país e terão que se apresentar semanalmente à 
Justiça. Além disso, eventuais portes de armas de fogo foram 
suspensos. As decisões do magistrado estão sob sigilo, e os 
nomes dos beneficiados não foram divulgados.

“Fique longe”
O governo Lula prorrogou até o dia 30 de março o prazo de 
permanência no exterior dos três seguranças que acompanham 
Jair Bolsonaro nos Estados Unidos, onde o ex-presidente está 
desde o final de dezembro. Conforme portaria no Diário Oficial, 
os servidores lotados no Apoio a ex-Presidentes da República 
da Secretaria Executiva da Casa Civil, deverão acompanhar 
Bolsonaro em território americano entre os dias 13 e 30 de 
março. O prazo de permanência dos seguranças já havia sido 
estendido anteriormente. Em 10 de fevereiro, outra portaria 
assinada por Rui Costa (PT), ministro da Casa Civil, havia 
prorrogado o período até primeiro de março. Enquanto isso, 
Bolsonaro segue sem data de retorno ao Brasil confirmada. 
Recentemente, em entrevista ao Wall Street Journal, o ex-
presidente disse que planeja voltar em março, mas não deu 
detalhes sobre seu plano.

DIVULGAÇÃO

Fiscal de posto
No ano passado, Adolfo 
Sachsida virou uma 
espécie de fiscal de posto 
de combustíveis. Foi para 
as ruas gravar vídeos de 
estabelecimentos que tinham 
alterado preços após o 
governo estabelecer limite de 
17% na cobrança do ICMS dos 
combustíveis. Esta semana, 
venceu a medida provisória 
do teto do ICMS. Como 
compensação, a Petrobras 
anunciou corte de 3,9% no 
preço da gasolina nas refinarias. 
Um aumento dos combustíveis 
na bomba, porém, é uma 
grande preocupação do 
núcleo político do governo, 
que teme impactos sobre a 
popularidade de Lula ainda 
nos primeiros 100 dias.
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Petrobras reduz hoje
os preços da gasolina
A e do diesel A

A partir de hoje (quar-
ta-feira, 1º), o preço médio 
de venda da gasolina A da 
Petrobras para as distribui-
doras cai de R$ 3,31 para R$ 
3,18 por litro, redução de R$ 
0,13 por litro. Para o diesel A, 
o preço médio de venda para 
as distribuidoras também cai, 
passando de R$ 4,10 para R$ 
4,02 por litro, com queda de R$ 
0,08 por litro. A informação foi 
divulgada ontem (terça-feira, 
28), pela companhia.

Considerando a mistura 
obrigatória de 73% de gaso-
lina A e 27% de etanol anidro 
para composição da gasolina 
vendida nos postos, a parcela 
da Petrobras no preço ao con-
sumidor será em média de R$ 
2,32 a cada litro vendido na 
bomba. Quanto ao diesel, con-
siderando a mistura obrigató-
ria de 90% de diesel A e 10% de 
biodiesel para composição do 
diesel comercializado nos pos-
tos, a parcela da Petrobras no 
preço ao consumidor será, em 
média, de R$ 3,62 a cada litro 
vendido na bomba, explicou a 
empresa.

Em nota, a Petrobras informa 
que o objetivo das reduções é 
buscar o equilíbrio dos preços 
da companhia aos mercados 
nacional e internacional, por 
meio uma convergência gra-
dual, incluindo as principais 
alternativas de suprimento de 
seus clientes e a participação de 
mercado necessária para “otimi-
zação dos ativos”.

A empresa diz ainda que, na 
formação de preços de deriva-
dos de petróleo e gás natural 

A audiência pública de prestação de contas do governo do 
Paraná relativa a 2022, ontem, na Assembleia Legislati-
va, foi abreviada em razão de um problema de saúde do 
secretário de Estado da Fazenda, Renê Garcia Júnior. Logo 
após apresentar os números rapidamente aos deputados, 
Garcia Júnior pediu que as perguntas a que os parlamenta-
res têm direito fossem feitas de forma breve, alegando não 
estar se sentindo bem. Diante disso, o líder da bancada 
de oposição, deputado Requião Filho (PT), sugeriu que 
a audiência fosse adiada, e que os questionamentos fossem 
feitos por escrito. A sugestão foi acatada pela Mesa 
Executiva e pela liderança do governo, e a sessão foi 
encerrada pouco mais de 30 minutos após ter sido aberta. 
Garcia Júnior teria tido um pico de pressão arterial. Ele foi 
atendido pelos médicos da Assembleia.

A empresa diz que, na formação de preços no mercado interno, procura “evitar o repasse da 
volatilidade das cotações e da taxa de câmbio”

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

no mercado interno, procura 
“evitar o repasse da volatili-
dade conjuntural das cotações 
e da taxa de câmbio, ao passo 
que preserva um ambiente 
competitivo salutar nos termos 
da legislação vigente”.

IMPOSTOS
Na última segunda-feira, o 

Ministperio da Fazenda confir-
mou que o governo federal vol-
tará a cobrar PIS/Cofins sobre 
a gasolina. O valor do tributo 
ainda está sendo fechado pela 
equipe de Fernando Haddad. A 
expectativa é que ele fale hoje 
às 19h sobre a nova forma de 
cobrança.

Até o momento, o governo 
federal apenas informou que 
combustíveis fósseis serão mais 
tributados do que os biocom-
bustíveis. Ou seja, a incidência 
dos impostos sobre a gasolina 
será maior que no álcool. 

Antes do benefício fiscal 
adotado pelo governo Jair 

Bolsonaro, as alíquotas de 
PIS/Cofins representavam em 
torno de R$ 0,90 por litro de 
gasolina. Uma das ideias dis-
cutidas pela União é cobrar 
metade desse valor agora e 
subi-lo gradualmente até che-
gar, até o final do ano, com a 
tributação completa.

RESISTÊNCIA POLÍTICA
A medida tem resistência 

entre deputados e senadores. 
Integrantes do Centrão e da opo-
sição ao governo Lula afirmaram 
que a retomada das alíquotas de 
PIS/Cofins pode ser derrubada 
assim que a medida for avaliada 
pelo Congresso Nacional.

Além disso, parlamentares 
da ala bolsonarista de Câmara 
e no Senado pretendem apre-
sentar pedidos de convocação 
nas Comissões de Assuntos 
Econômicos das duas casas para 
pedir explicações ao ministro 
da Fazenda, Fernando Haddad, 
sobre a volta dos tributos.

DÁLIE FELBERG/ALEP

Smart Communities
A deputada federal Luísa 
Canziani (PSD) comemorou o 
ingresso de Curitiba e Ponta 
Grossa, Assaí está na lista da 
Smart Communities of 2023, 
que seleciona anualmente 
as 21 comunidades mais 
inteligentes do mundo. “Os 
três municípios são os únicos 
da América do Sul presentes 
no ranking. Foram avaliados 
programas de governança 
voltados para a construção 
da prosperidade econômica 
inclusiva, saúde social e 
riqueza cultural, propostas 
que tornam uma comunidade 
forte e resiliente”, disse.

Conselheiro
O secretário Estadual de 
Indústria, Comércio e 
Serviços, Ricardo Barros 
(PP), tomou posse como 
conselheiro do Sebrae Paraná. 
A solenidade aconteceu em 
Curitiba, durante reunião 
conduzida pelo presidente 
da instituição, Ercílio 
Santinoni. “Feliz em retornar 
para esta função. Através 
de um trabalho conjunto 
vamos fazer o possível 
para melhorar o ambiente 
de negócios no Paraná. 
A Secretaria Estadual de 
Indústria, Comércio e Serviços 
(SEIC) está à disposição 
e tem o compromisso e a 
responsabilidade de atuar 
pela qualidade do trabalho e 
construir um estado cada vez 
mais empreendedor”, 
disse Barros.

Porto de Paranaguá
O governo do Paraná deve 
enviar até abril ao Tribunal 
de Contas da União (TCU) 
os editais para os leilões 
de arrendamento de mais 
duas áreas do Porto de 
Paranaguá. Juntas, envolvem 
investimentos da ordem de 
R$ 2,1 bilhões, que tem sido 
estudado por cerca de sete 
grupos operadores. As duas 
áreas são denominadas PAR14 
e PAR15 e serão destinadas 
à movimentação de granéis 
sólidos vegetais, um dos 
pontos fortes de Paranaguá.

Índices de desemprego
A taxa de desemprego no Paraná caiu para 5,1% no quarto 

trimestre de 2022. O número é o menor dos últimos oito anos no 
Estado, quase três pontos percentuais abaixo da média nacional, 

que ficou em 7,9% no quarto trimestre. Com isso, o Paraná tem 
um dos menores índices de desemprego do Brasil. “No Paraná, 
estamos em pleno emprego, que é quando praticamente toda 
a população que procura um posto de trabalho está ocupada”, 

destaca Ratinho Junior.

“Sidora”
A primeira-dama e presidente 
do conselho de Ação Solidária, 
Luciana Saito Massa, anunciou 
o lançamento do sistema online 
do Governo do Paraná para 
o cadastro e notificação de 
síndromes e doenças raras no 
Estado. Batizado de “Sidora” 
o sistema foi desenvolvido 
pela Secretaria da Saúde e 
pela Celepar para identificar, 
mapear e conhecer a realidade 
das pessoas, famílias e 
associações relacionadas às 
doenças raras no Estado. Além 
de fornecer informações para 
desenvolvimento de políticas 
públicas, o Sidora disponibilizará 
carteirinhas, que facilitarão o 
acesso às informações essenciais 
das pessoas cadastradas.

Amenorte
Em reunião nesta terça-feira 
(28) o deputado estadual 
Alexandre Curi (PSD) se 
reuniu com 11 prefeitos da 
Associação dos Municípios 
do Médio Noroeste do Estado 
do Paraná para debater as 
demandas ligadas à saúde, 
segurança e infraestrutura 
da região. A associação 
representa mais de 180 mil 
paranaenses. Deles recebemos 
o pedido da instalação 
de um Instituto Médico 
Legal (IML), uma Delegacia 
Cidadã e a transformação da 
Companhia da Polícia Militar 
em Batalhão. São demandas 
regionais importantes para o 
desenvolvimento de toda a 
Amenorte”, disse Curi.

Escola do Legislativo
A Escola do Legislativo, da 
Assembleia Legislativa do 
Paraná, vai turbinar suas 
atividades em 2023. O objetivo 
de aproximar a sociedade ainda 
mais do Poder Legislativo. Serão 
realizados cursos e palestras, 
com temas que envolvam 
saúde, infraestrutura, políticas 
públicas, economia, e assuntos 
de interesse da população, 
além da retomada de um dos 
principais programas da Escola, 
o Parlamento Universitário, 
que teve a sua última edição 
realizada em 2019.
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IDR avalia potencial de
expansão da agricultura
sustentável no Estado

Três oficinas técnicas reú-
nem esta semana 50 pesquisa-
dores e extensionistas do IDR-
Paraná para discutir a ampliação 
de sistemas ILPF (Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta) nas 
regiões Noroeste e Centro-Sul 
do Estado. Os encontros acon-
tecem nesta terça-feira (28), 
em Paranavaí, e prosseguem 
em Ponta Grossa hoje (quar-
ta-feira, 1) e na quinta-feira (2).

“O objetivo é identificar 
fatores que influenciam a taxa 
de adoção para subsidiar ações 
da pesquisa e da extensão 
nessas regiões”, explica Kátia 
Fernanda Gobbi, pesquisadora 
e também coordenadora esta-
dual do programa pecuária de 
corte do IDR-Paraná.

Prática de agricultura susten-
tável que possibilita conciliar a 
proteção do ambiente com alta 
produtividade e diversificação 
da renda na propriedade, ILPF 
(Integração Lavoura-Pecuária-
Floresta) é a exploração con-
junta de lavouras, espécies flo-
restais e pecuária em uma só 

área, em cultivo consorciado 
ou em sucessão.

De acordo com a Rede ILPF 
— associação que atua em 
todo o Brasil com o objetivo de 
disseminar a prática e estimu-
lar sua adoção pelos produto-
res —, a integração é adotada 
em aproximadamente 17,4 
milhões de hectares no Brasil, 
sendo 634 mil no Paraná.

METODOLOGIA
Nos encontros, os profis-

sionais do IDR-Paraná avalia-
rão três tecnologias: reforma 
de pastagens com ILP em 
áreas arrendadas para o plan-
tio de mandioca no Arenito 
Caiuá, e, na região Centro-Sul, 

a introdução do componente 
florestal em dois tipos de pas-
tagens para cria de bezerros 
de corte, e ações destinadas 
ao manejo semi-intensivo de 
vacas em lactação.

Após análise das caracterís-
ticas de cada tecnologia e do 
seu público-alvo, as respostas 
são submetidas ao sistema 
Adopt (ferramenta de previsão 
de resultados de adoção e difu-
são, na sigla em inglês), desen-
volvido para utilização em wor-
kshops com profissionais que 
detêm amplo conhecimento 
do tema em avaliação.

As oficinas são conduzidas 
por especialistas da Embrapa 
Gado de Leite e da Rede ILPF.

Paraná apresenta sugestões
para o Plano Safra 2023/24

A Seab, em conjunto com 
a Faep, Fetaep e Ocepar, enca-
minhou documento para o 
Ministério da Agricultura com o 
objetivo de contribuir para a ela-
boração do Plano Safra 2023/24. 
A proposta é que sejam libera-
dos R$ 400,3 bilhões para todo o 
País. No período 2022/23, foram 
R$ 340,8 bilhões.

A contribuição paranaense, 
com propostas que envolvem, 
entre outros itens, investimen-
tos, custeio e comercialização, 
ocorre todos os anos. “A agro-
pecuária paranaense é uma 
das mais representativas do 
Brasil e altamente respeitada 
também no Exterior. Diante 
disso, temos a responsabili-
dade de propor, com proprie-
dade, conhecimento das coi-
sas do campo e participação 
dos agricultores, o que con-
sideramos mais adequado 
e justo para o momento”, 
disse o secretário estadual da 
Agricultura, Norberto Ortigara.

“A nossa proposta é 

agressiva, visando manter e 
aperfeiçoar a política agrí-
cola. Temos interesse total na 
continuidade do esforço de 
crescimento que todo o setor 
agropecuário brasileiro e, par-
ticularmente, paranaense tem 
se empenhado. Queremos ser 
cada vez mais competitivos, 
com vistas ao bem-estar do 
País e dos nossos agricultores”, 
acrescentou Ortigara.

O documento apresenta em 
detalhes o que as entidades 
representantes dos produto-
res paranaenses acreditam que 
seja adequado para promover 
o reequilíbrio de recursos desti-
nados a custeio, investimentos 
e comercialização. O objetivo 
é que cada uma das linhas do 
Plano Safra 2023/24 não tenha 
os recursos precocemente esgo-
tados, o que forçaria os produ-
tores rurais, particularmente os 
familiares, a aplicarem verbas 
próprias, comprometendo suas 
rendas e a oferta de alimentos.

Com o intuito de preservar 

a capacidade de os produtores 
honrarem todos os compro-
missos, diante da alta expres-
siva dos custos de produção, 
o documento propõe redução 
em torno de 9% das taxas de 
juros praticadas no atual ciclo. 
Também é solicitada a não 
indexação das taxas a nenhum 
programa de crédito rural.

PROFISSIONAIS avaliarão reforma de pastagens no Arenito Caiuá, e a introdução do 
componente florestal em dois tipos de pastagens para cria de bezerros de corte

IDR-PR

PARA preservar a capacidade de os 
produtores honrarem os compromissos, 
diante da alta dos custos de produção, o 
documento propõe redução em torno de 9% 
das taxas de juros
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Colaboraram Walmor Parente, Carolina 
Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

Riscos eleitorais
O prefeito de BH, Fuad 
Noman (PSD) não pode 
viajar para missão no 
exterior porque está sem 
vice e assim dá vitrine ao 
presidente da Câmara, 
Gabriel Azevendo (sem 
partido), que já se lançou 
à sucessão. Em São 
Paulo, o ex-presidente do 
PSDB e ex-senador José 
Aníbal amargou derrota 
com 7.692 para deputado, 
mesmo com R$ 2 milhões 
para campanha, e caiu em 
desgraça na tentativa de se 
candidatar à Prefeitura. 

Vereadora x resorts
Uma vereadora tornou-se a 
esperança dos moradores de 
Pirenópolis (GO) na luta para 
preservar a cidade turística. 
Ynaê Curado tenta barrar o 
novo Plano Diretor que libera 
resorts no modelo timeshare 
(unidades compartilhadas). 
A ausência de estudos de 
impacto ambiental e de 
trânsito, e de audiências 
públicas, levaram o caso 
à Justiça, que mandou 
parar tudo. Gusttavo Lima 
é um dos investidores que 
prometem hotel. 

Fertilizante$
O senador Laércio Oliveira 
(PSD-SE) apresentou um 
PL que visa estimular a 
ampliação da produção 
de fertilizantes no Brasil, 
com a escassez diante da 
Guerra Rússia x Ucrânia. O 
Brasil ainda importa 85% do 
produto usado nas lavouras, 
e muito disso vem do país 
asiático. “As medidas se 
apoiam em três pilares: 
diminuir a dependência 
externa, melhorar o ambiente 

Largada para 2024
Mal passou a eleição presidencial e Brasília começou a 

respirar o clima do pleito municipal que acontece daqui a 
19 meses. Há articulações nas Executivas dos partidos. 
Mas uma das principais é escancarada e contrapõe dois 

caciques. O senador Renan Calheiros (MDB) e o presidente 
da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas). 

Adversários figadais em Alagoas, seus redutos eleitorais, 
travam uma velada batalha pela conquista de aliados locais. 

Renan saiu na frente, e forte. O MDB estadual conseguiu 
filiar nos últimos meses prefeitos e potenciais candidatos 
do Progressistas (partido de Lira) e União Brasil. Dos 102 
municípios alagoanos, prefeitos de pelo menos 68 cidades 

já fecharam com Renan. Lira corre o risco de ficar com 
poucos cabos eleitorais para sua tentativa de reeleição – ou 

eleição para o Governo – em 2026. 

de negócios e atrair 
investimentos”, diz Laércio.

Ocupando.. espaço

A nova rodada da Paraná 
Pesquisas mostrou ontem 
que todos, a se confirmar 
esse cenário para março de 
2024, os partidos de centro 
e esquerda terão de sentar 
à mesa com o deputado 
federal Guilherme Boulos. A 
pesquisa mostra liderança 
com folga na estimulada 
contra Haddad e Eduardo 
Bolsonaro. O único que hoje 
o assusta é o apresentador 
de TV Datena, que apareceu 
colado nele. Confira índices 
no nosso site.

Concessão premiada
O Governo do Rio de Janeiro 
ganhou um prêmio da Bolsa 
de Valores (B3)  pelo projeto 
de concessão da Cedae, 
que rendeu bilhões aos 
cofres do Estado e garantiu 
R$ 32 bi em investimentos 
vindouros. À frente da 
equipe que coordenou 
a concessão está o 
secretário-executivo da Casa 
Civil, Nicola Miccione. A B3 
destacou a investidores que 
o modelo é exemplo a ser 
seguido por outros Estados 
que projetam concessões 
do tipo.

Curitiba - O Paraná pode apre-
sentar em 2023 a maior queda 
de arrecadação da série his-
tórica. Segundo o secretário 
de Estado da Fazenda, Renê 
Garcia Júnior, que apresentou 
na Assembleia Legislativa do 
Paraná os dados relativos ao 
cumprimento das metas fiscais 
do 3º quadrimestre de 2022, o 
declínio pode chegar 10,8%. 
De acordo com ele, o impacto 
gerado pela a Lei Complementar 
Federal 194/2022 pode resultar 
em uma perda de R$ 6,8 bilhões 
aos cofres públicos neste ano. 
Considerando apenas os seto-
res afetados, o prejuízo foi de R$ 
3,2 bilhões de agosto a dezem-
bro de 2022. Os números foram 
apresentados aos deputados 
estaduais paranaenses na ses-
são plenária de ontem (28).

O fato pode ocorrer mesmo 
com o aumento da alíquota do 
ICMS para 19%. De acordo com 
Garcia, o aumento no ICMS com-
pensa menos de 15% das per-
das geradas pela a Lei Comple-
mentar Federal 194/2022, que 
reduziu a alíquota paranaense 
da gasolina, energia elétrica 
e comunicações de 29% para 
18%. De acordo com a apre-
sentação, o Paraná passou a 
registrar uma queda perma-
nente superior a 15% no ICMS 
a partir de julho/2022, quando 
a LC 194/2022 foi aprovada. Em 
comparação, a queda em 2020, 
durante a pandemia do novo 
coronavírus, foi de 3%.

No entendimento da pasta, 
a Lei Complementar 194/2022 
afeta de forma permanente a 
estrutura de arrecadação dos 
estados brasileiros. De acordo 
com a apresentação, a LC 194 
desconsiderou a natureza pon-
tual da melhora nas contas e 
impôs redução brusca das alí-
quotas sobre setores chave 
para arrecadação.

Mesmo assim, afirma a 
Secretaria da Fazenda, o 
Estado do Paraná conseguiu 
fazer frente às suas obrigações, 
garantindo a continuidade aos 
investimentos, programas e 
projetos. O secretário destacou 
que “a boa gestão fiscal contri-
buiu na busca do equilíbrio das 
contas públicas”. “Com todos 
os aumentos das despesas 
que pressionaram as contas 

OUTROS INDICADORES
Os outros indicadores estão bem equilibrados. A dívida pública 

teve queda em 2022 e está na faixa de R$ 24 bilhões. A capacidade de 
endividamento também cresceu e o Paraná deve receber classificação 
A em 2023, a melhor do País. O Estado também cumpriu os limites 
constitucionais com saúde (12,4% de um limite de 12%) e educação 
(32,01% de um limite de 30%). A despesa com pessoal está abaixo 
do limite de alerta. 

Mesmo com arrecadação 
frustrada, Paraná manteve 
investimentos e equilíbrio

A
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em 2022, conseguimos man-
ter as finanças equilibradas e 
cumprir com nossos deveres, 
garantindo serviços públicos 
de qualidade aos paranaen-
ses”, explicou Garcia Junior.

RELATÓRIO
O relatório do desempenho 

do Executivo apresentado é refe-
rente ao terceiro quadrimestre 
de 2022 (ou seja, do período 
de setembro a dezembro) e o 
consolidado do ano passado. A 
apresentação do secretário da 
Fazenda é prevista na Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (Lei Com-
plementar nº 101/2000), que 
exige a demonstração e avalia-
ção periódica do cumprimento 
de metas fiscais. 

De acordo com os dados 
apresentados, a receita cor-
rente realizada no período 
entre janeiro e dezembro de 
2022 foi de R$ 58,4 bilhões, 
contra R$ 49,9 bilhões no 
mesmo período de 2021. A 
arrecadação de impostos 
(ICMS, IPVA e ITCMD), taxas 
e contribuições apresentou 
um crescimento de 11% em 
valores nominais e 5% (R$ 32,3 
bilhões) em valores reais em 
relação a 2021 (R$ 29,1 bilhões).  
Dessa forma, o Estado obteve 
um superávit primário na ordem 
de R$ 5,5 bilhões, permitindo 

ao Governo garantir a continui-
dade aos investimentos, progra-
mas e projetos para este ano.

A Secretaria da Fazenda 
informou que na primeira 
metade do ano, a arrecada-
ção cresceu 22% nominal em 
relação ao mesmo período de 
2021. Somente a arrecadação 
de combustíveis cresceu 30% 
nominal no período, sendo res-
ponsável por 26% do total de 
ICMS no primeiro semestre. Em 
relação as despesas, o Governo 
elevou os gastos com inves-
timentos públicos e fechou o 
ano com R$ 6,2 bilhões, o que 
representa um aumento real 
de 37% em relação ao ano de 
2021 (R$ 4,2 bilhões). Já dívida 
pública teve queda e está na 
faixa de R$ 24 bilhões.

SAÚDE E EDUCAÇÃO
Ainda na apresentação, Gar-

cia Junior afirmou que em 2022 
o Governo do Estado inves-
tiu 12,40% em Saúde, com as 
despesas já empenhadas para 
o limite, e 32,01% em Educa-
ção, cumprindo os percentuais 
mínimos estabelecidos por 
Lei para as duas áreas – 12% e 
30%, respectivamente. Os gas-
tos com Saúde em 2022 chega-
ram ao total executado de R$ 5,4 
bilhões. Já em educação o valor 
é de R$ 14,1 bilhões no ano. 
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Turismo rural e agroindústria familiar
serão destaques na Expo Umuarama

O turismo rural e a agroin-
dústria familiar estão entre 
os destaques das ações que o 
Instituto de Desenvolvimento 
Rural – Iapar-Emater (IDR-Paraná) 
levará à Expo Umuarama 2023. 
O evento que acontece de 09 a 
19 de março é realizado pela 
Sociedade Rural de Umuarama 
e vai expor o potencial eco-
nômico do município e do 
Noroeste do Paraná. 

Além de intensa programa-
ção técnica, com fórum, encon-
tros e seminários, no espaço 
do IDR-Paraná serão divulga-
dos empreendimentos turísti-
cos regionais, além da Rota do 
Queijo Paranaense e da Rota 
da Lavanda. Outra área de 
atenção especial é a da agroin-
dústria familiar, com a Feira de 
Sabores. O espaço vai reunir a 
produção de 20 agroindústrias 
da região Noroeste.

Os extensionistas também 
vão mostrar como o programa 
Trator Solidário vem benefi-
ciando agricultores da região e 
de todo o Paraná. Em uma outra 

Adapar divulga plano de ação para
monitorar planta daninha exótica

A Agência de Defesa 
Agropecuária do Paraná 
(Adapar) elaborou um Plano de 
Ação com o objetivo de especi-
ficar as atividades e prazos de 
implementação para o moni-
toramento do Amaranthus pal-
meri, planta daninha exótica de 
caruru, de crescimento rápido e 
extremamente agressiva. O traba-
lho prevê a união de esforços com 
a Universidade Federal do Paraná 
(UFPR) e a Embrapa Soja.

Não há registro da praga 
em solo paranaense, mas já 
foi observada em plantações 
de vários municípios de Mato 
Grosso, desde 2015, e, mais 
recentemente, em Aral Moreira 
e Naviraí, no Mato Grosso do 
Sul, o último próximo à divisa 
com o Paraná. Relatos indicam 
que uma planta pode produ-
zir de 100 mil a 1 milhão de 
sementes. Portanto, com alto 
potencial de disseminação nos 
campos de produção agrícola.

“Trata-se de uma espécie 
com grande capacidade com-
petitiva, que pode levar a per-
das significativas de produti-
vidade”, afirma o coordenador 

Estado lança edital 
para professores 
atuarem nos EUA

Professores do ensino fun-
damental das redes pública e 
privada do Paraná podem se 
inscrever para um intercâmbio 
em Utah, na região Oeste dos 
Estados Unidos. Os seleciona-
dos irão atuar por um período 
de até três anos no ensino da 
língua portuguesa para alu-
nos da rede pública norte-a-
mericana com idade entre 6 e 
15 anos, em turmas da 1ª à 9ª 
série. As inscrições são gratui-
tas e seguem até 10 de março.

A iniciativa faz parte do 
Programa de Imersão Dupla 
em Português do Estado de 
Utah, com amparo em um 
memorando de entendimento 
entre a Secretaria de Estado da 
Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior (Seti) e a Secretaria 
de Educação de Utah, institui-
ção responsável pelo processo 
seletivo. O objetivo é promover 
oportunidade de crescimento 
profissional e pessoal para os 
professores paranaenses.

A seleção será em três eta-
pas eliminatórias: análise de 
documentos, entrevista em 
inglês e avaliação de uma 
experiência didática em sala 
de aula, gravada em vídeo 
pelos candidatos aprovados 
na segunda etapa. Segundo o 
edital, os candidatos devem 
estar aptos para o ensino de 
disciplinas como português, 
matemática, estudos sociais, 
ciências, educação física, artes 
e cultura geral.

Os professores interessa-
dos devem comprovar licen-
ciatura em Pedagogia, Letras, 
Ciências, Matemática, entre 
outras áreas, além de expe-
riência nos últimos três anos 
como docente do ensino fun-
damental em escolas públi-
cas ou privadas do Paraná. 
E l e s  ta m b é m  p r e c i s a m 
apresentar proficiência na 
língua inglesa equivalente a 
B1 (nível intermediário) do 
Quadro Europeu Comum de 
Referência para as Línguas 
(CEFR), um padrão interna-
cional que classifica a fluên-
cia em dezenas de idiomas.

unidade os visitantes poderão 
conhecer todas as etapas do tra-
balho de proteção de nascentes.

FAZENDINHA
Neste ano o espaço da 

Fazendinha terá 5.180 metros 
quadrados que serão ocu-
pados pelo IDR-Paraná, 
Universidade Estadual de 
Maringá, Unipar, Instituto 
Federal do Paraná, Colégio 
Agrícola de Umuarama, prefei-
tura e pela empresa Tecfértil. 
Na Fazendinha foi construído 
o Jardim Sensorial, prepa-
rado especialmente para agu-
çar os sentidos dos visitantes. 
Com o auxílio de plantas e 
água será possível direcionar 
a atenção para aromas, textu-
ras e sons da natureza.

RELÓGIO DA VIDA
Outra atração é o Relógio 

da Vida, um grande jardim em 
forma de mandala, dividido em 
12 canteiros que representam 
as 24 horas do dia. Cada duas 
horas indicam o órgão humano 

mais ativo naquele período. Os 
canteiros têm plantas medi-
cinais relacionadas a cada 
órgão. Na Fazendinha também 

Programação do IDR-Paraná
Dia 10 (sexta-feira), às 9h – Fórum de Desenvolvimento da Agro-

pecuária Regional; Dia 11 (sábado), às 8h – Encontro de Mulheres, 
com oficina de serviços e casos de sucesso da Feira de Sabores; Dia 
13 (segunda-feira), às 14h – Seminário de Fruticultura, entre os te-
mas estão a poda de goiabeira e a pulverização na fruticultura; Dia 
14 (terça-feira), às 14h – Seminário de Avicultura, abordando o pro-
grama RenovaPR e Hidrogênio Verde, além da Influenza Aviária; Dia 
14 (terça-feira), às 14h - Seminário da Cultura da Mandioca: plantio 
direto, cuidados com as variedades de mesa, manejo de pragas; Dia 
16 (quinta-feira), às 14h - Tarde de Campo de Pecuária de Corte; Dia 
17 (sexta-feira), às 14h - Seminário de Pecuária de Leite: dietas para 

vacas de leite, Rota do Queijo e a importância da colostragem.

do Programa de Prevenção e 
Controle de Pragas em Cultivos 
Agrícolas e Florestais da Adapar, 
Marcílio Martins Araújo. Nas 
áreas com ocorrência, pode 
reduzir a produtividade de soja, 
milho e algodão em valores de 
80% a 90%.

Segundo ele, a A. palmeri 
tem a capacidade de cruzar 
com outras espécies do gênero 
Amaranthus, transferindo genes 
de resistência a herbicidas. “O 
controle ineficiente pode até 
mesmo inviabilizar a colheita, 
aumentando o uso de herbici-
das e os custos de produção, 
com potencial de causar gran-
des prejuízos para a agricultura 
paranaense”, alerta.

ALÉM de intensa programação técnica, com fórum, encontros e seminários, IDR divulgará 
empreendimentos turísticos regionais, Rotas do Queijo e da Lavanda
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será possível ver mini animais, 
conhecer campos de girassol, 
a criação de bicho-da-seda e 
uma casa histórica.

REGINA Alves Pereira, Anderson Lemiska Paulo R. de Paula Brandão e Camila Roberta 
Javorski Ueno (Adapar) em visita e treinamento na região infestada no Mato Grosso
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Secretário de Estado participa de reunião
com forças de segurança em Umuarama

O Secretário de Segurança 
Pública do Paraná, Coronel 
Hudson Leôncio Teixeira, 
esteve em Umuarama ontem 
(terça-feira, 28), participando 
de uma reunião com as forças 
de segurança do município.

No encontro, que aconte-
ceu na sede do 25º Batalhão 
de Polícia Militar, estiveram 
presentes os comandantes 
do 25º BPM, major Claúdio 
Longo, o delegado operacio-
nal da 7ª Subdivisão Policial 
de Umuarama, Leonardo 
Rodrigues Martinez, o coman-
dante do 6º Subgrupamento 
de Bombeiros Independente, 
Andrey Falkiner Fernandes, 
além do comandante do 
BPFron (Batalhão de Polícia 
da Fronteira), capitão Namur 
Hamiltom Zandoná.

Em entrevista coletiva, 
após a reunião, o secretário 
destacou alguns assuntos 
pertinentes ao munícipio de 
Umuarama e região, entre eles, 

Acusado de manter 
mulher em cárcere é 
preso em Umuarama

Um homem acusado de 
manter uma mulher em cár-
cere privado no município 
de Goioerê, foi detido em 
Umuarama ontem (28) pela 
manhã. Policiais cumpriram 
mandado de prisão expe-
dido pela Justiça, a pedido 
da Polícia Civil.

O autor foi conduzido 
à 7ª Subdivisão Policial e 
colocado à disposição da 
Justiça.

No dia 20 de fevereiro, a 
PM de Goioerê recebeu uma 
mensagem de socorro do 
telefone celular da vítima, 
onde ela (psicóloga), dizia 
estar sendo dopada, agre-
dida e mantida em cárcere 
pelo companheiro.

A PM foi até o local, no 
bairro Jardim Canadá, e 
resgatou a vítima. O acu-
sado estava na casa e foi 
detido, mas posteriormente 
foi liberado.

A investigação seguiu até 
que a Polícia Civil conseguiu 
subsídios para pleitear pelo 
mandado de prisão, que foi 
expedido e cumprido.

Polícia Federal cumpre 11 mandados
em Umuarama contra contrabandistas

Agentes da Polícia Federal 
deflagraram ontem (terça-
-feira, 28) pela manhã a fase 
operacional da Operação 
Impacto. A ação policial teve 
o objetivo de desarticular 
uma organização criminosa 
que vinha atuando no contra-
bando de cigarros e descami-
nho de mercadorias.

Segundo a Polícia Federal, 
os cigarros e as mercadorias 
eram transportados a partir 
da região de Guaíra e tinham 
como destino a cidade de São 
Paulo/SP.

A investigação durou apro-
ximadamente dois anos e 
contou com quebras de sigi-
los bancários e fiscais, que 
identificaram movimentações 
de aproximadamente R$ 20 
milhões, e a colaboração de 
um dos integrantes da orga-
nização, ameaçado de morte.

Pelo menos 4 flagrantes 
de contrabando de cigarros e 
descaminho de mercadorias 
foram vinculados à atuação 
do grupo criminoso.

De acordo com o delegado 
Nicolas Dodi, a organização se 
utilizava de “batedores” para 

a Operação Verão realizada 
durante o período de fim de 
ano. “Nós tivemos um empe-
nho muito grande por parte 
das forças de segurança na 
virada de ano na Costa Leste e 
Noroeste. O interior do Estado 
está sendo visto com mais cui-
dado, uma vez que as pessoas 
estão deixando de ir ao litoral 
e permanecendo nas cidades 
onde moram. Acredito que 
o atendimento a sociedade 
foi muito melhor esse ano do 
que no ano passado”, afirmou 
o secretário.

O coronel também falou 
sobre a construção de uma 
nova Delegacia de Polícia para 
Umuarama, já que atual, não 
oferece mais estrutura para 
atendimento da população. “A 
Delegacia Cidadão é uma ino-
vação que a Polícia Civil fez e 
está fazendo desde o ano retra-
sado. Um modelo de delegacia 
que tem acessibilidade para 
pessoas que tem problemas. 

Ela não mistura a vítima com 
o preso ou o agressor e tem 
um atendimento para crian-
ças e idosos, então é algo 
que foi criado para dar mais 
conforto para a sociedade”, 
argumentou.

O secretário falou ainda 
sobre o curso de formação de 
soltados que está sendo reali-
zado em Umuarama. “A ideia 
é de que eles permaneçam 
onde estão sendo formados. 
Obviamente, teremos uma 
movimentação em algumas 
unidades especializadas onde 
não havia esse efetivo. Então 
nas unidades de policiamento 
rotineiro com responsabili-
dade territorial não é para 
ocorrer nenhuma movimen-
tação”, pontuou.

Ao finalizar comentou 
sobre a construção de outra 
estrutura, a Casa de Custódia, 
que deverá ser construída na 
‘capital do Noroeste’ e que 
tem sido motivo de muitos 

o transporte dos cigarros e 
das mercadorias e ainda usava 
“laranjas” (pessoas que nomes 
‘limpos’ para ocultar bens e 
valores provenientes da prá-
tica ilícita. O delegado ressalta 
que os “laranjas” eram cons-
cientes de toda a articulação.

Conforme apurado nas 
investigações, houve um forte 
enriquecimento, especial-
mente dos líderes da organi-
zação, que tinham como base 
operacional, o município de 
Umuarama, onde foram cum-
pridas 11 ordens judiciais 
de busca e apreensão. “Tais 
recursos permitiram que os 
líderes da Orcrim adquirissem 
imóveis, automóveis, dentre 
outros bens de alto valor”, 
explica o delegado. “Deste 
modo, com o objetivo de 
descapitalizar a Organização 
Criminosa, foram também 
determinados os sequestros 
dos bens móveis e imóveis, 
bem como o bloqueio das con-
tas bancárias de 14 investiga-
dos”, conclui.

Ao todo, foram mobilizados 
cerca de 52 agentes da Polícia 
Federal para o cumprimento 

de 13 mandados judiciais 
expedidos pela 23ª Vara 
Federal de Curitiba, nas cida-
des de Guaíra, Umuarama e 
São Paulo/SP.

Os envolvidos deverão res-
ponder pela prática dos crimes 

de contrabando, descaminho, 
coação no curso do processo, 
organização criminosa e lava-
gem de dinheiro. Esses crimes 
possuem penas máximas que, 
somadas, podem chegar a 36 
anos e 4 meses de prisão.

debates. “Vamos conversar 
com o prefeito e verificar com o 
Depen como está essa obra. Eu 
sei que já existe algo sim, por 
parte do governo do Estado, 
mas vamos ver quanto de 
execução temos desse pro-
jeto”, finalizou. (Colaboração 
– Obemdito)

MANDADOS foram cumpridos em residências de luxo de pessoas envolvidas com o con-
trabando de mercadorias estrangeiras
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SECRETÁRIO visitou, além de Umuarama, todos os postos para conhecer a estrutura da 
segurança no Noroeste

DIVULGAÇÃO
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Jovem de Serra dos Dourados é
diagnosticada com chikungunya

O primeiro caso de febre 
chikungunya foi confirmado 
ontem (terça-feira, 28), em 
Umuarama. De acordo com 
a Vigilância em Saúde, a 
paciente é uma jovem de 18 
anos, que não viajou para 
nenhum outro município 
e assim que começou a ter 
dores e febre, buscou aten-
dimento médico na Unidade 
Básica de Saúde (UBS) de 
Serra dos Dourados, onde 
vive com a família.

Sandra Pinheiro, diretora 
da Vigilância em Saúde, conta 
que imediatamente foi feito 
o bloqueio – que consiste em 
visitar os locais definidos pela 
investigação epidemiológica, 
por exemplo, como o local de 
residência e trabalho, além 
de realizar atividades de con-
trole em um raio de 300 metros 
desses locais. “Ela [a paciente] 
teve os sintomas básicos, com 
muitas dores nas articulações 
e febre, porém, talvez por 
ser bastante jovem e ter boa 
saúde, ela já se recuperou e 
está muito bem”, relata,

A diretoria comunica ainda 
que, para garantir o controle 
da proliferação do mosquito 
Aedes aegypti (o mesmo que 

Nova edição do ‘Bairro Limpo’ acontecerá no Conjunto Guarani
A  q u i n t a  e d i ç ã o  d a 

Operação Bairro Limpo está 
a todo vapor na região do 
Conjunto Guarani e a festa de 
encerramento está agendada 
para o próximo sábado (4 de 
março). Uma das ações de 
maior sucesso da administra-
ção Hermes Pimentel, a força-
-tarefa leva serviços gratuitos 
de diversas secretarias munici-
pais para melhorar a qualidade 
de vida dos cidadãos.

Nesta fase, os moradores 
são convidados a ‘fazer um 
limpa’ em seus quintais e resi-
dências, separando todos os 
tipos de materiais que podem 
acumular água ou que devem 
ser descartados de maneira 
correta no aterro sanitário. 
“Colocamos carros de som 
anunciando para que os 
moradores separem e descar-
tem móveis velhos, entulhos, 
galhos, objetos inservíveis, 
ferro-velho, enfim, quaisquer 

materiais que possam se tor-
nar criadouros para o mos-
quito Aedes aegypti, por exem-
plo”, comenta Edna Justino, 
secretária de Habitação e coor-
denadora da Operação.

Ela conta que os moradores 
dos bairros Guarani I, II e III, San 
Marino, Los Angeles, Vitória e 
Paris devem colocar os entulhos 
em frente de suas residências 
que na próxima quinta e sexta 
(2 e 3 de março), caminhões da 
Secretaria de Serviços Públicos 
vão passar recolhendo tudo. 
“Pedimos ainda a gentileza de 
que as pessoas não coloquem 
os descartes em canteiros cen-
trais das avenidas: deixem na 
calçada em frente a suas casas, 
assim facilita o trabalho de reco-
lhimento pelas equipes”, indica.

ATIVIDADES
A Operação Bairro Limpo 

será das 13h às 17h do sábado, 4 
de março, no entorno da quadra 

esportiva do Jardim Guarani, 
com atividades voltadas a toda 
a comunidade. “Em cada ação, 
toda uma região é transfor-
mada, com podas de árvores, 
capinas, operação tapa-bura-
cos, recape asfáltico, limpeza 
de bocas de lobo, pintura de 
meios-fios, troca de tampas de 
bueiros, nova sinalização viária 
(vertical e horizontal), coleta de 
entulhos e substituição de lâm-
padas de iluminação pública, 
entre outros serviços”, relata a 
secretária.

São disponibilizadas vaci-
nas e outros serviços de 
saúde, apoio e informação a 
microempreendedores indivi-
duais (MEI) e pequenos empre-
sários sobre linhas de crédito 
especiais, assessoria sobre 
direitos do consumidor, asses-
soria jurídica em parceria com 
a Unipar, atualização de cadas-
tros habitacionais, cadastros 
e informações da Assistência 

Social, setor de IPTU, auxílio 
em currículos e informações 
sobre vagas de trabalho.

Há também muitas ativi-
dades para crianças e idosos, 
como passeios com o Bondinho 
e personagens infantis, distribui-
ção de algodão-doce e pipoca, 
brinquedos infláveis, camas 
elásticas e o super toboágua, 
que é uma das maiores atra-
ções do dia. “Nossa intenção é 

sempre deixar a vida das pes-
soas um pouco mais felizes, 
levando serviços e atividades 
para passarmos um dia real-
mente diferente e especial. Já 
estivemos no Sonho Meu, no 
Jabuticabeiras, no Dom Bosco, 
no Alvorada e agora chegamos 
ao Guarani. E vamos continuar 
com muito mais ações durante 
todo o ano”, afirma o prefeito 
Hermes Pimentel.

transmite a dengue e o zyka-
vírus) e impedir qualquer pos-
sibilidade de surto, agentes 
de endemias vão realizar ‘um 
verdadeiro arrastão’ em todo 
distrito. “A ação será realizada 
durante toda a próxima quin-
ta-feira (2 de março), de forma 
que não fique nenhuma resi-
dência ou estabelecimento 
comercial sem ser visitado. As 
atividades de bloqueio tam-
bém serão feitas com o uso 
de equipamentos portáteis de 
UBV (conhecidos como fuma-
cês costais)”, explica.

As equipes da Secretaria de 
Saúde também devem reforçar 
as atividades de educação em 
saúde, apoiando a vigilância 
na emissão de alertas, orienta-
ções aos profissionais de saúde 
sobre as ações de promoção, 
de prevenção, de manejo e 
do isolamento de pacientes. 
“Conforme determinam os pro-
tocolos do Ministério da Saúde, 
vamos promover a integração 
com a vigilância epidemioló-
gica e realizar as atividades de 
controle vetorial previstas no 
Plano Nacional de Contingência 
da Febre Chikungunya”, acres-
centa o secretário Herison Cleik 
da Silva Lima.

SINTOMAS
Os principais sintomas da 

febre chikungunya são febre 
alta de início rápido, dores 
intensas nas articulações dos 
pés e mãos, além de dedos, 
tornozelos e pulsos. “Pode 
ocorrer ainda dor de cabeça, 
dores nos músculos e manchas 
vermelhas na pele. Não é pos-
sível ter chikungunya mais de 
uma vez: depois de infectada, 
a pessoa fica imune pelo resto 

da vida. Os sintomas iniciam 
entre dois e doze dias após 
a picada do mosquito. Cerca 
de 30% dos casos não apre-
sentam sintomas”, pontua o 
secretário.

Ainda não existe vacina 
ou medicamentos contra 
c h i ku n g u n ya ,  co n fo r m e 
relata Lima. “Portanto, a 
única forma de prevenção é 
acabar com o mosquito, man-
tendo o domicílio sempre 

limpo, eliminando os possí-
veis criadouros. Roupas que 
minimizem a exposição da 
pele durante o dia, quando 
os mosquitos são mais ati-
vos, proporcionam alguma 
proteção às picadas e podem 
ser adotadas principalmente 
durante surtos”, observa, 
acrescentando que repe-
lentes e inseticidas também 
podem ser usados, seguindo 
as instruções do rótulo.

AS atividades de bloqueio também serão feitas no distrito com o uso de equipamentos de UBV, os conhecidos fumacês
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Com o Sol agindo em sua 12ª Casa Astral, 
talvez tenha que lutar um pouco mais para 
buscar forças e correr atrás do que precisa, 
sem se falar em um ou outro obstáculo que 
possa aparecer. Os astros indicam que o 
dia será maravilhoso para o seu bolso. O 
diálogo será o caminho mais rápido para 
a vida a dois. 

TOURO  21/4 a 205
Hoje você saberá convencer as pessoas 
e conquistar aliados para seus projetos 
futuros. Vênus está deixando o seu inferno 
astral e você vai conseguir liberar toda a 
energia amorosa que seu signo possui. É 
possível que questões materiais tenham 
um peso grande. 

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Talvez nem tudo saia como você planejou. 
Pra suavizar, os astros recomendam que 
você fuja de fofocas e tenha jogo de cintura 
com amizades e parcerias! Vênus entra na 
sua complicada Casa 12, que pode trazer 
vitórias inimagináveis. Cuidado ao tentar 
impor as suas vontades.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Os astros aconselham você a ficar no 
seu canto, longe de fofocas. Se trabalha 
hoje, boas chances de crescimento e, 
nas finanças, evite emprestar grana para 
colega. No amor, o Sol brilha em Peixes 
e por isso o melhor é apostar na harmo-
nia, na sensibilidade e até na compaixão 
com seu par.

LEÃO 22/7 a 22/8
Vênus em Áries manda um papo reto pra 
você nessa quarta-feira: não fique ideali-
zando um crush, achando que vai encon-
trar um amor que atenda a todas as suas 
expectativas, na prática a realidade pode 
ser um pouco diferente. Cuide da saúde.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Se você está pensando em sociedade com 
amigos, sinal verde! Agora, na saúde, bom 
ter atenção. Você vai expressar sua sensua-
lidade com muito mais espontaneidade e 
aí pode acabar encantando seu amor. O 
jeito é acreditar que Vênus apareça para te 
socorrer e promover um astral bem mais 
agradável. 

LIBRA  23/9 a 22/10
O conselho dos astros hoje é: antes de gas-
tar, pense bem nos seus compromissos 
financeiros e nos boletos que vão vencer. 
Aliás, esta semana, o trabalho deve exigir 
bastante de você. No amor, quem já tem 
par, Vênus promete altos papos e boa sin-
tonia, apesar de algumas divergências. 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Nas finanças, reveja seus gastos. Cuidado 
com aquele amigo falso, tem gente que usa 
máscara o ano inteiro! Na paquera, invista 
na melhor fantasia de detetive e dê aquela 
stalkeada no crush, que só escorpiano sabe 
fazer. Lua Nova dá aquela força no amor e 
nos contatinhos hoje.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Você tem tudo para se entrosar com pessoas e 
selar boas alianças. Nas finanças, finalmente 
os humilhados serão exaltados e a promessa 
é de que receba boas notícias. Vênus está 
toda serelepe em seu paraíso astral e vai te 
deixar mais sedutor do que nunca! 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Você poderá receber conselho ou presente 
de pessoa amiga e recomendo que man-
tenha distância de gente crítica demais. 
No amor, vai chocar geral com sua dis-
posição de se jogar em uma nova paixão 
que tá pintando. Para quem tem relação 
firme, programinhas caseiros serão os mais 
prazerosos. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Não assuma tarefas dos outros e nada de 
culpar os coleguinhas pelos seus erros. Os 
astros avisam que talvez seja bom se iso-
lar um pouco e pensar na vida. No amor, 
assuntos materiais podem se misturar aos 
seus desejos amorosos e causar algumas 
situações complicadinhas. 

PEIXES 20/2 a 20/3
A quarta-feira será boa para fazer as pazes 
com uma pessoa amiga. Em casa, nada 
de fazer tempestade em copo d´água! No 
amor, Com Mercúrio retrógrado no seu 
signo será preciso usar sua imensa sensi-
bilidade ou sua afiada intuição para evitar 
situações confusas. As boas notícias vêm de 
Marte, que anunciam momentos calientes 
em programas com sua galera.

Os nascidos em 1 de março são do signo de Peixes com a personalidade de Câncer. Vivem 
movidos pela emoção e os sentimentos e são muito ligados à família e às crianças. Amam 
a sua terra e cultivam suas raízes e tradições. Seu número principal, do dia do nascimento 
é o 13, formado de 1, do Sol e de 3, Júpiter. São dois astros de natureza generosa e elevada. 
A soma dá o 4, de Urano, que representa evolução, elevação de sentimentos e de ideais, 
espírito moderno e progressista, que gosta de fazer uso da tecnologia, da informática, 
principalmente. Dá espírito de solidariedade e fraternidade.

Horóscopo nascidos em 1º de março

   

Crescente
27/02 - 05h06

Cheia
07/03 - 09h42

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 1º/3/2023

Chuva

Paranaguá
max 25
min 22

max 28
min 19

Cascavel
max 25
min 19

Foz do Iguaçu
max 26
min 21

max 27
min 19

Curitiba
max 23
min 17

FASES 
DA LUA

Quinta 2/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sexta 3/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
21/03 - 14h26

Minguante
14/03 - 23h08
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CIVU
COMEDIANTE

ZBOLSAF
IANÃORE
NAIPEDIET

VHSOAAGI
ECSBIV

BICHOPAPÃO
ROUPEIRO
OLARASA

OCREANTES
HEIAURA

RETINAMR
FRICCION

AR
EOAMARAL

A letra da
palma da

mão

O
indivíduo
confiável

Inimiga
do herói

(HQ)

O ator co-
mo Lúcio

Mauro

Área onde 
se localiza
Petrópolis

(RJ)

Advérbio
de nega-

ção

Marcha
que move

o carro
para trás

Monstro
que assus-
ta crian-

ças (Folc.)

(?)2: o 
gás car-
bônico

Inter-
jeição de
espanto

Tomei
uma

atitude

Responsá-
vel pelos
uniformes

do time

Apêndice
de xícaras

Em
tempo

anterior

Membra-
na interna 

do olho

Antiga
civili-
zação 
andina

Associação
Cristã de
Moços
(sigla)

Vento
brando;

brisa

Conso-
antes de

"ralo"

Esfregar
(um corpo
no outro)

Vogais 
de "selo"

Tarsila 
do (?),
pintora

Mestre-
cuca 

Carbono
(símbolo)

Sacola
com alça
Ácido da
aspirina

O produto
sem açúcar
A textura
da lixa

Hiato de
"voar"

Mau cheiro
nos pés

Rumava;
seguia

Antecedeu
o DVD

Cada um
dos sím-
bolos do
baralho

D. Ivone (?),
sambista
A moda 

saudosista

Formato
da roda
Cor do
barro

Combina
a mistura
Nascida
na Bahia

"Monstros
(?)", filme

Indício 
de câncer

Permanente
(o funcionário)

Uma, em espanhol

3/una — vhs. 4/diet — inca — ocre. 5/retrô. 6/idôneo.
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S M D
F I L I G R A N A

D E S I M P E D I R
I N T E R S T I C I O
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Gênero 
desenvol-
vido por
Schubert

Metal
utilizado

em galva-
noplastia

Tipo de
cerveja de
alta fer-

mentação

Criação
do web

designer 

Lendários
monstros

do
Himalaia

O registro 
necessá-

rio ao
advogado

Filho de 
Agamenon

(Mit.)

Artista que
se apresen-
ta com um

boneco
Escritor

de
"Paraísos
Artificiais"

O cavalo 
sem chance
de vencer

(turfe)
Material 

antiecoló-
gico de ca-
sacos (pl.)

Condição atribuída 
à vida (Rel.)

Localizador de ruas
disponível no celular

Poeta de
"Orlando
Furioso"

Autor da comédia
teatral "A 
Mandrá-

gora"

É composto pelos rins,
ureteres e a bexiga

A civilização que criou
o primeiro alfabeto
Obra de 

ourivesaria
Desobs-

truir 

Espaço en-
tre órgãos
contíguos
(?) Maria
Vargas,

Miss
Universo
de 1963

Frações da
unidade 
Atreveu-

se

Corante
vermelho

Verda-
deiros

Craque
argentino

Um dos se-
tores mais
impactados
pela pan-
demia de
covid-19

Cidade que teria sido
fundada por Cadmo

Envelhe-
cer, em
francês

Sobreloja
(abrev.)

Chocar (o veículo)

Abarro-
tados
Mas;

entretanto
Achou
graça

Videoteipe
(abrev.)

Letra grega símbolo 
da alma

Peça de artilharia
que atira granadas

3/ale — psi. 4/lied. 5/tibas. 7/orestes. 8/outsider — vieillir. 10/baudelaire.

Prefeitura divulga os editais de classificação do Fila Única
A Secretaria Municipal de 

Educação divulgou ontem 
(terça-feira, 28) os editais de 
classificação e convocação 
do Programa Fila Única em 
Umuarama. Pais ou responsá-
veis por crianças de zero a três 
anos devem dirigir-se à uni-
dade educacional onde a vaga 
foi indicada, levando os docu-
mentos utilizados na inscri-
ção para validação dos dados 
e efetivação da matrícula no 
período de 6 a 8 de março, das 
8h às 12h e das 13h30 às 17h.

Os pais ou responsáveis 

convocados deverão apre-
sentar-se no estabelecimento 
de ensino indicado, levando 
a certidão de nascimento da 
criança, comprovante de resi-
dência (fatura da Copel atua-
lizada) em nome do pai ou 
responsável e a carteira de 
trabalho para comprovar se 
possui ou não vínculo empre-
gatício, conforme informado 
no cadastro, como indica 
Mauriza Gonçalves de Lima 
Menegasso, secretária muni-
cipal de Educação.

Viviane Aparecida da Silva 

Lopes, coordenadora técnica 
e pedagógica de documenta-
ção escolar, informa a neces-
sidade de apresentar holerites 
dos três últimos meses caso o 
pai ou responsável seja traba-
lhador com registro em car-
teira, vínculo estatutário ou 
servidor público e, no caso de 
autônomos, declarações de 
serviços prestados nos últi-
mos três meses ou declaração 
do próprio pai ou responsável 
em modelo próprio fornecido 
pela Secretaria Municipal de 
Educação. “Lembramos ainda 

que para quem tiver dúvidas, 
basta entrar em contato com a 
Secretaria de Educação ou na 

própria unidade escolar em 
que a vaga foi disponibilizada”, 
finaliza.

RESPONSÁVEIS deverão apresentar-se no estabelecimento de ensino indicado, levando a 
certidão de nascimento da criança, comprovante de residência e carteira de trabalho
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www.uopeccan.org.br

Chevrolet Onix 
1.0 - 0km

1º

Honda CG -160cc 
START 0km

2º

Honda CG -160cc 
START 0km

3º

Televisor
42 polegadas

5º

Celular
Smartphone

4º

Imagens meramente 
ilustrativas

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

Ação Entre Amigos
Unindo forças em prol de vidas!

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

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

Adquira o cupom no 
valor de R$250,00

Há diferença entre pneus! Quais são?
Além das medidas de aro, 

largura, profundidade de sulco 
da banda de rodagem, índice de 
carga, símbolo de velocidade e 
aplicações adequadas para o veí-
culo, existem outras característi-
cas que precisam ser observadas 
antes de adquirir um pneu, den-
tre elas está o desenho da banda 
de rodagem, que pode ser assi-
métrico, direcional ou simétrico. 

A variação no desenho não 
é de ordem apenas estética, ela 
também influencia no compor-
tamento do pneu e, por conse-
quência, do veículo. A Dunlop 
mostra quais são as principais 
diferenças entre os tipos de 
bandas de rodagem.

O desenho assimétrico é 
aquele em que é possível veri-
ficar diferença de padrões de 
sulcos ao se traçar uma linha 
imaginária no meio da banda 
de rodagem. O lado voltado 
para fora do veículo, possui 
blocos desenvolvidos para que 
o pneu suporte mais impacto 
e melhore a dirigibilidade e 
aderência, principalmente nas 
curvas, além de não deixar 

que pedras ou outros detritos 
entrem na banda de rodagem. 
O lado voltado para dentro da 
banda é desenhado para permi-
tir maior vazão da água, melho-
rando o desempenho na chuva 
com a redução da aquaplana-
gem e o centro da banda prio-
riza a tração. 

Pneus assimétricos deman-
dam uma maior atenção no ato 
da montagem, respeitando-se 
a inscrição na lateral do pro-
duto indicando qual é o lado 
interno e qual é o lado externo 
do pneu que deve ser aplicado 
(interno/externo, ou ainda, 
inside/outside). Para o rodízio 
de pneus, este desenho pos-
sibilita a mudança dos pneus 
de um lado para outro do veí-
culo, assim como a simples 
mudança de eixo, mantendo-
-se o mesmo lado.

O modelo SP SPORT MAXX 
050+ da Dunlop é um exemplo 
de pneu assimétrico, ou seja, 
um pneu com ombros sólidos 
e mais largos que otimizam o 
contato com a superfície, pro-
porcionando melhor frenagem 

e máxima aderência em curvas, 
enquanto sua faixa central oti-
miza respostas do pneu para 
direção esportiva durante as 
manobras. 

A Dunlop disponibiliza aos 
clientes métodos de rodízio 
conforme ilustrado abaixo. De 
todo modo, o cliente deve veri-
ficar no manual do veículo qual 
a forma de executar o rodízio é 
recomendada para seu veículo, 
prevalecendo a orientação do 
fabricante.

O pneu direcional é o mais 
fácil de ser identificado, pois 
a banda de rodagem forma 
o desenho que lembra o for-
mato de um “V” e o sentido de 
rodagem deve ser observado 
para montar corretamente o 
produto no veículo. Esse tipo 
de pneu é recomendado para 
consumidores que priorizam a 
esportividade e dirigibilidade, 
especialmente em condições 
de piso molhado. Sua prin-
cipal característica é a maior 
aderência, pois seu desenho 
permite expelir água para fora 
da banda de rodagem mais 
rapidamente, aumentando a 
aderência e reduzindo a ocor-
rência de aquaplanagem. 

Em contrapartida, o pneu 
direcional gera naturalmente 
um maior nível de ruído na 
rodagem e limitações no rodízio 
de pneus, pois o sentido de rota-
ção deve sempre ser respeitado 
para manter as características de 
performance e segurança do pro-
duto. Em sua lateral há uma indi-
cação do sentido de rotação para 
a montagem das rodas. A reali-
zação de rodízios com maior fre-
quência e maior atenção com 
a manutenção da pressão de 
ar conforme especificado pelo 
fabricante do veículo ameni-
zam a ocorrência de ruídos 
durante o uso do veículo. O 
ruído em si não afeta a fun-
cionalidade do produto.

O modelo Direzza DZ102 da 
Dunlop é um pneu direcional, 

pois foi projetado para suprir 
as necessidades dos motoristas 
que exigem mais performance 
em pistas secas e molhadas.

Já o pneu simétrico, ao traçar 
uma linha imaginária no centro 
de sua banda de rodagem, o 
desenho visto do lado esquerdo 
e direito são iguais. Portanto, se 
girarmos o pneu em pé, o dese-
nho da banda de rodagem irá 
manter-se o mesmo. Com isso, 
estes pneus podem ser monta-
dos nas rodas em qualquer sen-
tido de rotação, o que facilita o 
rodízio de pneus nos veículos. No 
line-up da Dunlop o Grandtrek 
AT25 é um modelo de pneu 
simétrico, que possui banda de 

rodagem com desenho otimi-
zado e composto com sílica que 
garantem ótima estabilidade e 
excelente aderência e dirigibili-
dade para o motorista.

“É importante que o con-
dutor conheça o tipo de pneu 
usado por seu veículo, pois a 
montagem incorreta, no lado 
errado do sentido de rodagem, 
pode prejudicar o desempenho 
e a segurança oferecida pelo 
produto. Por isso, é necessário 
escolher uma oficina com profis-
sionais qualificados quando for 
necessário fazer qualquer reparo 
ou mesmo o rodízio de pneus”, 
explica Rodrigo Alonso, diretor de 
vendas e marketing da Dunlop.
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BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 239.900,00
CRUZE 1.4 TURBO LT 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 93.900,00
CRUZE 1.4 TURBO PREMIER 22/23 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 149.900,00
EQUINOX 2.0 TURBO PREMIER 18/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 159.900,00
EQUINOX 2.0 TURBO PREMIER  18/19 CINZA  COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 175.900,00
HR-V EXL CVT 17/18 VERMELHO COMPLETO, AUT, COURO R$ 104.900,00
M.BENZ C180 16/17 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 149.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 73.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 74.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 75.900,00
ONIX 1.0 LT 22/23 BRANCO COMPLETO R$ 82.900,00
ONIX PLUS 1.0 TURBO MT LTZ 19/20 BRANCO COMPLETO R$ 79.900,00
POLO MF 19/20 BRANCO COMPLETO R$ 72.900,00
S10 2.8 LT 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 189.900,00
S10 2.8 LT 4X4 20/21 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 203.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 229.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 229.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 219.900,00
S10 2.8 Z71 4X4 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 245.900,00
STRADA CD 1.3 FREEDOM 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 99.900,00
TRACKER 1.4 TURBO PREMIER 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 102.900,00
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$ 329.900,00 
VW UP TRACK 16/17 BRANCO COMPLETO R$ 54.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO 

VENDO ESTOQUE DE LOJA 
DE CALCADOS  
FEMININO, MASCULINO E INFANTIL
1.000 pares de Calçados novos. Tênis, 
sapato, sapatilhas, sandálias, chine-
los... Adidas, Olympikus, Tryon, Kappa, 
Nike, Diadora, Moleca, Caterpilla, 
Allstar e diversas outras marcas.

VALOR R$ 27.000,00
ACEITA-SE VEÍCULO

TRATAR PELO FONE: 44 99930 2423

 

SINTRAPOSTOS-MGÁ
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM POSTOS DE SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS, 
DERIVADOS DE PETRÓLEO E LOJAS DE CONVENIÊNCIA DE MARINGÁ E REGIÃO 

CNPJ: 14.291.103/0001-62 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS 

 

O Presidente do Sintrapostos-Mgá-Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis, Derivados de Petróleo e Lojas de 
Conveniência de Maringá e Região no uso de suas atribuições que lhe conferem o Estatuto Social e a Legislação vigente, visando dar 
oportunidade de maior participação dos trabalhadores e de acordo com o artigo 54° do Estatuto Social, C O N V O C A todos os seus 
associados em dia com suas obrigações sociais e C O N V I D A os integrantes da categoria profissional dos Trabalhadores em Postos 
de Serviços de Combustíveis, Derivados de Petróleo e Lojas de Conveniência de Maringá e Região, que tem a data-base no mês de 
Maio, dos Municípios de: Alto Paraíso, Alto Paraná, Alto Piquiri, Altônia, Amaporã, Ângulo, Araruna, Astorga, Atalaia, Barbosa 
Ferraz, Boa Esperança, Brasilândia do Sul, Cafezal do Sul, Campo Mourão, Cianorte, Cidade Gaúcha, Colorado, Corumbataí do Sul, 
Cruzeiro do Oeste, Cruzeiro do Sul, Diamante do Norte, Douradina, Doutor Camargo, Engenheiro Beltrão, Esperança Nova, Farol, 
Fênix, Floraí, Floresta, Flórida, Francisco Alves, Goioerê, Guairaçá, Guaporema, Icaraíma, Inajá, Indianópolis, Iporã, Iretama, 
Itaguajé, Itambé, Itaúna do Sul, Ivaté, Ivatuba, Janiópolis, Japurá, Jardim Olinda, Juranda, Jussara, Loanda, Lobato, Luiziana, 
Mamborê, Mandaguaçu, Mandaguari, Maria Helena, Marialva, Marilena, Mariluz, Maringá, Mato Rico, Mirador, Moreira Sales, 
Nova Aliança do Ivaí, Nova Esperança, Nova Londrina, Nova Olímpia, Ourizona, Paiçandu, Paraíso do Norte, Paranacity, 
Paranapoema, Paranavaí, Peabiru, Perobal, Pérola, Planaltina do Paraná, Porto Rico, Presidente Castelo Branco, Quarto 
Centenário, Querência do Norte, Quinta do Sol, Rancho Alegre D’Oeste, Roncador, Rondon, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Fé, 
Santa Inês, Santa Isabel do Ivaí, Santa Mônica, Santo Antônio do Caiuá, São Carlos do Ivaí, São João do Caiuá, São Jorge do Ivaí, São 
Jorge do Patrocínio, São Manoel do Paraná, São Pedro do Paraná, São Tomé, Sarandi, Tamboara, Tapejara, Tapira, Terra Boa, Terra 
Rica, Tuneiras do Oeste, Umuarama, Uniflor e Xambrê, para participarem das ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS observadas 
as disposições estatutárias a serem realizadas com os trabalhadores associados e integrantes da categoria dos municípios citados 
acima. No dia 08 de março de 2023 às 19h30min  em primeira chamada e às 20 horas em segunda chamada, a assembleia será 
realizada no seguinte endereço: Rua Harrison José Borges nº 632 Centro na cidade de CAMPO MOURÃO/PR. E em continuação no 
dia 14 de março de 2023 às 19h30min em primeira chamada e às 20 horas em segunda chamada, a assembleia será realizada no 
seguinte endereço: Rua dos Liziantos nº 2.002 Parque das Jabuticabeiras na cidade de UMUARAMA/PR. E em continuação no dia 17 
de março às 19h30min em primeira chamada e às 20 horas em segunda chamada, a assembleia será realizada no seguinte endereço: 
Rua Álvares Cabral nº 140 Zona 01 na cidade de CIANORTE/PR. E em continuação no dia 22 de março de 2023 às 22h30min em 
primeira chama e às 23 horas em segunda chamada a assembleia será realizada no seguinte endereço: Rodovia Br 376, KM 30 nº 
10.410 Zona 19 Clube Olímpico de Maringá na cidade de MARINGÁ/PR.  As assembleias seguirão os seguintes ritos de acordo com a 
norma estatutária: em primeira chamada com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos associados quites com suas obrigações e em 
segunda chamada com qualquer número de presentes, sendo consideradas aprovadas as deliberações que obtiverem 2/3 dos votos 
presentes. Todos os integrantes da categoria convocados para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
a) Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembleia anterior; 
b) Apreciação, discussão, deliberação e aprovação do rol de reivindicações da categoria visando à celebração da Convenção                      
Coletiva de Trabalho para o período 2023/2024; 
c) Discussão e deliberação para fixar os pisos salariais da categoria; 
d) Discussão e deliberação sobre autorização prévia e expressa para fixação ou não do percentual das taxas assistenciais, 
confederativas e negociais para serem descontados em folha de todos os integrantes da categoria, bem como o prazo para 
oposição;  
e) Autorização para a Diretoria do Sindicato negociar o rol de reivindicações, inclusive para nomear comissões ou árbitros, se 
frustrada as negociações, autorização para outorgar mandato para ajuizamento de dissídio coletivo. 
As deliberações constantes dos itens “a”, “b”,“c”,“d” e “e” do presente edital, serão tomadas por aclamação, conforme previsão 
estatutária, cujas deliberações serão válidas se aprovadas por mais de 2/3 dos presentes. 
Maringá, 01 de março de 2023. 
Odair José Rodrigues - Presidente

 

Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis, Derivados de Petróleo e Lojas de Conveniência de Maringá e Região
Avenida Brasil nº 957 -Zona 03 Cep: 87050-000 Fone: (44) 3031-5990 

Site: www.sintrapostos.org Email: contato@sintrapostos.org
MARINGÁ                                                                                                                                                                                PARANÁ

 EXTRAVIO DE ALVARÁ 

S W PICANCIO ÁUDIO E 
INSTUMENTOS MUSICAIS - 
ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
09.079.340/0001-24, esta-
belecida na Avenida Paraná, 
4389 – Zona I, Cep: 87501-030, 
Umuarama/PR, comunica 
extravio do Alvará de funcio-
namento nº 29.519/2011 e com 
essa publicação o mesmo torna-
-se sem valor.

Fevereiro termina com 159 casos de
Covid-19, 68% a menos que janeiro

O mês de fevereiro se 
encerra com 159 novos casos 
de Covid-19 confirmados, 
sendo 96 mulheres, 63 homens 
e apenas uma criança. O 
número é 68% menor que os 
casos registrados em janeiro, 
quando 496 pessoas foram 
diagnosticadas com a doença. 
Desta forma, nos dois primei-
ros meses de 2023, 655 casos 
confirmados, o que resulta em 
uma média de 11 por dia.

Segundo o Boletim Covid 
divulgado ontem (terça-feira, 
28), oito novos casos foram 

registrados (são cinco mulhe-
res, três homens e nenhuma 
criança). Existem hoje 62 pes-
soas em isolamento domiciliar, 
considerando que são 56 casos 
ativos e outros seis suspeitos. 
A única pessoa de Umuarama 
internada para tratamento da 
doença é uma jovem de 29 
anos, que tomou duas doses 
da vacina. Ela está na enfer-
maria do Hospital Uopeccan.

Desde o início da pan-
demia, em março de 2020, 
41.897 pessoas foram diag-
nosticadas com coronavírus 

e deste total 41.481 se recu-
peraram. O número de mortes 
pela doença nesse período é de 
360. Diante desses números, a 
Sesa (Secretaria de Estado da 
Saúde) classifica Umuarama 
com bandeira verde, quando o 
risco de contaminação é consi-
derado baixo.

APENAS um caso da doença em 
criança foi registrado e mulheres 
representam 60% dos infectados

ASSESSORIA/SECOM



12 SOCIAL  Quarta-feira, 1º de março de 2023 @tribunahojenewsumuarama

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “A diferença entre pessoas bem-sucedidas 
e pessoas muito bem-sucedidas é que as 

pessoas muito bem-sucedidas dizem “não” 
a quase tudo”.  Warren Buffett

VIVA AS MULHERES!
Programação especialmente preparada pelo 
Conselho da Mulher Empresária e Executiva 
da Aciu para celebrar o Dia Internacional da 
Mulher - 8 de março. A Semana Mulheres que 
se Superam será imperdível. A programação 

será desenvolvida no auditório da Aciu, 
de hoje (1) a 7 de março, a partir das 8h, 
sempre com um agradável café da manhã 

antes. Na abertura nesta quarta, a programa-
ção contará com as explanações de Fernanda 
Ribelato e Adriana Peteno; no dia 2 (quin-
ta), Dra. Josiane Rahal; no dia 3 (sexta), 
Cristiane Chaves e Débora Furlan; no dia 6 
(segunda), Thaylini Corrales e Larissa da 

Silva. No dia 7 (terça), Jane Panaro Queiroz 
e Sirley Batatinha.E no Dia Internacional 

da Mulher (8), um evento especialíssimo no 
Ximba’s Lounge, encerrará a programação a 
noite. Para maiores informações entre em 

contato pelos fones (44) 3621-6700.

ELAS (1)
Li esta nota e compartilho com vocês: “ 

Quem degusta hoje os vinhos e espuman-
tes Freixenet talvez não tenha ideia da 

história inspiradora de empreendedorismo 
e liderança feminina que a marca carrega. 
Tudo começou em 1911 com Dolores Sala, 

que juntou sua expertise na viticultura 
à capacidade comercial e inovadora do 

marido, Pedro Ferrer Bosch, para fundar a 
empresa. No decorrer dos anos, outras mu-
lheres escreveram capítulos importantes na 
trajetória da companhia, que hoje é uma 

das maiores produtoras de Cava do mundo, 
com presença em mais de 150 países.

 
***
 

Dolores foi presidente da Freixenet no século 
passado e pioneira na liderança feminina no 

setor vinícola, principalmente no univer-
so dos Cavas. Mesmo depois da morte da 

fundadora, em 1978, a empresa continuou 
investindo em mulheres no comando.  A 
enóloga Gloria Collell é uma das mulheres 
que compõem a diretoria da Freixenet. 

Com experiência no setor de enoturismo e 
participação na criação de novos produtos da 
marca, ela carrega uma carreira de mais de 
duas décadas, reconhecida por sua paixão, 
conhecimento e vasta experiência na elabo-

ração de vinhos e espumantes.

ELAS (2)
Gloria Collell afirma: “Vejo a inquietação nas 
mulheres do mundo do vinho e do Cava, e 

acho que as novas gerações vêm com muita 
força e vontade. Vamos abrir as portas a 
elas, queremos que entrem. Certamente 

terão um futuro brilhante pela frente.” Outro 
destaque na gestão da Freixenet é a CMO, 
Martina Obregon, que vem investindo em 
uma estratégia de diversificação de produ-
tos focada na expansão da linha de Cavas, 
com vinhos e garrafas estilizadas, tendo os 

rótulos Cordón Negro, Freixenet Rosé e Carta 
Nevada como carros-chefes.

***

 Outro destaque na gestão da Freixenet é a 
CMO, Martina Obregon, que vem investindo 
em uma estratégia de diversificação de pro-
dutos focada na expansão da linha de Cavas, 
com vinhos e garrafas estilizadas, tendo os 

rótulos Cordón Negro, Freixenet Rosé e Carta 
Nevada como carros-chefes. ( Forbes BR)

COELHO OU ONÇA?
Existe um ditado que diz que o coelho está tão 
seguro na toca quando uma onça na selva. Um 
porquê vive se escondendo e o outro por que 
é o animal mais forte de seu habitat. Ou seja, 

muitas vezes as pessoas escolhem a opção 
mais confortável, mas que também as impede 
de conhecer o mundo ao redor. E você, como 

se classificaria? Como uma onça ou um coelho? 
No livro “(Auto)liderança Antifrágil”, Victor de 
Almeida Moreira,destaca as oportunidades que 

surgem ao longo da vida.

ZOOM
Vivas para Suzana Vendrame que comemora aniversário nesta quarta-feira (2). Ela e 
o noivo Renan Pacheco são proprietários da Vino -, wine bar que faz o maior sucesso 
em Umuarama. Ela é filha dos amigos Silvia e Carlos Vendrame à frente do Lions Club 

Internacional, gestão 2022/2023.

ARQUIVO PESSOAL

Márcia Brum e Edson Brum, do Studio 
Brum Arquitetura, elegeram fevereiro 
para comemorar a idade nova, ele 
semana passada e ela ontem (28). 
Amigos queridos que agora moram 
em Ponta Grossa recebem abraços e 
brindes dos amigos daqui e de lá.
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