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Umuarama será contemplada
com segunda fase do CastraPet
Um dos programas de maior sucesso quando se fala em saúde pública vete-
rinária no Brasil, o CastraPet Paraná realiza a castração gratuita de cães 
e gatos, contribuindo com as prefeituras no controle da população de ani-
mais de rua e na prevenção de zoonoses. A primeira etapa foi realizada em 

Umuarama em 2021 e uma segunda ocorreu no último dia 16 de fevereiro. 
Agora, a pedido do prefeito Hermes Pimentel, a Sedest (Secretaria Estadual 
do Desenvolvimento Sustentável) realizará uma terceira etapa na cidade 
ainda este ano, com a possibilidade de até 250 vagas. 

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Projeto iguala
salário para
homens e
mulheres

l 2

Oposição vê
inconsistências
na prestação

de contas
l 3
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A Rede Sine estadual 
vai promover no dia 8 de 

março ações simultâneas 
de empregabilidade 
para mulheres em 

todas as regionais da 
Secretaria do Trabalho, 
Qualificação e Renda. 

Em Umuarama, não será 
diferente. A Agência do 

Trabalhador prepara 
ações e atividades 

em consonância com 
a programação do 

Governo do Estado.                                                                                   
l 5

Empregos para mulheres

Um dia depois das fortes chuvas que caíram em Umuarama, não foi tempo suficiente para que Prefeitura Municipal 
contabilizasse totalmente o estrago deixado na cidade. Nos levantamentos feitos pela Defesa Civil, em menos de 
meia hora choveu 50,2 milímetros, causando danos em diversos bairros, porém, sem o registro de vítimas. As 
secretarias municipais de Obras e de Serviços Públicos trabalham nos reparos mais urgentes, como o rompimento 
de galerias, abertura de buracos e retirada de galhos e árvores das vias.

Fim da 
Piracema

PR intensifica
prevenção
contra a

gripe aviária
l 4

Seleção é
convocada para
a Copa América
de Beach Soccer

l 7
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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 +0,24% 25,30 
Vale ON +4,55% 89,20 
ItauUnibanco PN -1,63% 25,00 
Hapvida ON -32,74% 3,02 
Magazine Luiza ON -10,03% 3,23 
Sid. Nacional ON +7,62% 17,94

IBOVESPA: -0,52% 104.384 pontos

Iene 136,11
Libra est. 0,83
Euro 0,94
Peso arg. 197,61

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,7% 5,1900 5,1910 -0,7%

PTAX  (BC) 0,0% 5,2064 5,2070 0,0%

PARALELO -1,3% 5,0900 5,4900 -1,3%

TURISMO -1,3% 5,0900 5,4700 -1,3%

EURO +0,6% 5,5552 5,5580 +0,6%

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 01/03

Iene R$ 0,0383
Libra est. R$ 6,25
Peso arg. R$ 0,026
R$1: 1.382,55 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 01/03 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. JANEIRO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

I R$ 1731,02 
II R$ 1798,60 

III R$ 1859,19 
IV R$ 1999,02

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/23 a dez/23)

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 1.504,25 13,75 -1,1%
FARELO mar/23 490,40 2,80 1,2%
MILHO mar/23 640,50 11,00 -5,9%
TRIGO mar/23 697,00 5,50 -8,3%

SOJA 157,79 -0,5% -0,9% 156,00
MILHO 75,25 -0,4% -0,7% 75,00
TRIGO 89,96 0,1% 0,6% 90,00
BOI GORDO 269,80 -0,2% 0,2% 262,00
SUINO 7,14 1,7% 15,2% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 01/03 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

Em 01/03 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 01/03 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 166,00 -1,8% -1,8%
SOJA Paranaguá 172,00 -1,7% -1,7%
MILHO Cascavel 83,00 -1,2% 1,2%

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
Pode ser uma furada tentar algo dife-
rente no visual já que o risco de não 
gostar do resultado é alto. No trabalho 
alguém pode rivalizar abertamente com 
você na briga por um novo posto. A pai-
xão tem tudo para esquentar.

TOURO  21/4 a 205
Assuntos do dia a dia, inclusive alguns 
ligados à saúde, talvez não corram da 
maneira que tinha planejado. O desejo 
de ter companhia esquenta os assun-
tos amorosos, mas não se envolva com 
qualquer um só por carência. 

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Quem tem filhos pode enfrentar brigas 
e birra em casa, mas esse astral tenso 
também marca a convivência com pes-
soas mais novas.  No amor, há sinal de 
rotina no romance, mas aproveite a 
vibe sem novidades para fazer alguns 
ajustes na relação.

CÂNCER 21/6 a 21/7
No trabalho, pode ser complicado 
equilibrar as tarefas com as emergên-
cias familiares, por isso, tente separar 
as coisas - se você trabalha em home 
office, porém, essa será uma missão 
ingrata. Aproveite também para as 
pazes com as pessoas de casa. 

LEÃO 22/7 a 22/8
Há sinal de mal-entendidos ou perda de 
informações importantes ao lidar com 
papelada ou arquivos eletrônicos. Na 
dúvida, invista no backup e faça cópia 
do que puder. Um ex pode surgir do 
nada e mexer com os seus sentimen-
tos, mas vá com calma. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Tente se planejar para não fazer dívidas. 
Entre em contato com amigos e pessoas 
queridas através das redes sociais. O 
importante é colocar o papo em dia. No 
amor, você pode se apaixonar por alguém 
à primeira curtida ou se aproximar de um 
pretendente. 

LIBRA  23/9 a 22/10
Estará mais confiante e vai defender suas 
ideias com unhas e dentes para conse-
guir que as coisas sejam feitas do jeito 
que deseja. Se não controlar o tempera-
mento, o relacionamento com a família 
tende a se complicar. A dois a possessivi-
dade pode trazer dor de cabeça

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Pode se chatear com gente fofoqueira ou 
mentirosa, por isso tenha cuidado com o 
que diz e escolha bem as palavras para 
não entrar em confusão. Vale a pena con-
ferir as informações ou dados no trabalho 
pra não mandar documentos incomple-
tos ou que precisam ser refeitos. 

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
É melhor repensar alguns gastos. Se está 
pensando em investir sua grana em algo 
arriscado, saiba que esse também não é o 
melhor cuidado. Se anda sonhando com 
um amor pra chamar de seu, melhor ter 
cautela com alguém comprometido que 
talvez desperte seu interesse. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Você pode exagerar e bater o pé para que 
todos obedeçam às suas ordens, mas 
tente ceder e lide melhor com as críticas 
se quiser manter o emprego. No amor se 
a paquera andava meio sem graça, mas 
os amigos podem te ajudar a conhecer 
alguém interessante. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Seus planos dificilmente vão sair do 
jeito que gostaria e terá que lidar com 
alguns imprevistos. Seja no trabalho ou 
nos estudos, redobre a atenção e preste 
atenção nos detalhes para diminuir os 
obstáculos. No amor alguém experiente 
ou popular pode acelerar seu coração.

PEIXES 20/2 a 20/3
Se uma amizade já estava mais pra lá do 
que pra cá, talvez chegue ao fim. Sua dis-
posição para aprender está em alta. No 
amor, anda de olho em alguém? Então, 
prepare o seu coração porque esse lance 
tem tudo para emplacar.

Os nascidos neste dia são leais, dedicados e se tornam às vezes um pouco depen-
dente de pessoas e situações. Tendem a ter o objeto de sua paixão na mais alta 
estima, oferecendo devoção ou adoração. Raramente desistem de compromissos 
quando se entregam por completo a eles. 

Horóscopo nascidos em 2 de março

   

Crescente
27/02 - 05h06

Cheia
07/03 - 09h42

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 2/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 28
min 23

max 28
min 19

Cascavel
max 26
min 19

Foz do Iguaçu
max 27
min 22

max 28
min 18

Curitiba
max 26
min 18

FASES 
DA LUA

Sexta 3/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sábado 4/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
21/03 - 14h26

Minguante
14/03 - 23h08
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ADSM
REMETENTE

CERAMICAS
ARNICAST

MUDEIOATOR
EAAPENA
CILVIAD

NONAGESIMO
BOLEROB
EXMOCRUZ
RCANCELA

ATOLAAAIP
UERJROSE

CRONOGRAMA
AENEROOR

Região de 
alcance da
telefonia
celular

(?) e Teco,
esquilos

da Disney
(HQ)

Um dos
cursos 
de pós-

graduação

Quem
envia uma

carta

Distúrbio
de quem 

anda duran-
te o sono

Peça de
ferro para
prender

os pulsos

Material 
usado em
pias de
cozinha

Guardiã
das Matas

(Folc.)

Significa 
"Interna-
cional",
em COI

Acredita;
tem fé

Mudar 
de canais
rapida-

mente (TV)

(?)-seca:
charque
(bras.)

Fica preso
na lama
(o carro)

Ivo
Pitanguy,
cirurgião
plástico

Univer-
sidade es-
tadual do
RJ (sigla)

Lista com
etapas e
prazos de
trabalho

Janeiro,
em 

espanhol
Hiato de
"caos"

Artefato
de argila
Erva para 
contusões

Que deixou
de ser

Desfaz o
pedido 
Produto
da soja

Modifi-
quei

(?) Moore,
atriz (Cin.)
Costume;

hábito

Classe
(?): elite
Nome da
letra "R"

Falta de
chuva
Sódio

(símbolo)

56, em
romanos
(?) Gore,
político 

Membro
do elenco
Andar de
um prédio

Consoantes
de "seta"
(?) então:

ainda

Símbolo
cristão
Auto-
móvel

Tipo de
vinho

Sílaba de
"germe"

Vogais 
de "bala"

(?) Bon Jo-
vi, cantor

Piedade
Cenário de
"Romeu e 
Julieta" (Lit.)

Espécie
de casaco

curto

O ordinal
de 90

2/ci. 3/jon. 5/enero — mudei. 6/bolero — zapear.
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C I V U
C O M E D I A N T E

Z B O L S A F
I A N Ã O R E
N A IP E D I E T

V H S O A A G I
E C S B I V

B I C H O P A P Ã O
R O U P E I R O
O L A R A S A

O C R E A N T E S
H E I A U R A

R E T I N A M R
F R I C C I O N

A R
E O A M A R A L

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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Projeto de Lei prevê igualdade
salarial para homens e mulheres

A ministra do Planejamento e 
Orçamento, Simone Tebet, con-
firmou ontem (quarta-feira, 1º) 
que o governo apresentará um 
projeto de lei (PL) para garan-
tir a igualdade de salário entre 
homens e mulheres no Brasil. 
Ontem (28), o presidente Lula 
da Silva adiantou que a medida 
será anunciada no próximo dia 8 
de março, em celebração ao Dia 
Internacional da Mulher.

O projeto ainda está em 
construção, mas deve mexer 
na Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) e, a partir da 
aprovação, a lei terá efeito ime-
diato. A ministra explicou que a 
reforma trabalhista, aprovada 
em 2018, inseriu um disposi-
tivo que estabelece multa para 
empresas que pagarem salá-
rios diferentes para homens e 
mulheres que exerçam a mesma 
função, mas segundo ela, a 
multa é tão pequena, que acaba 

Governo pede suspensão da venda
de ativos da Petrobras por 90 dias

A Petrobras informou 
ontem (1º), que recebeu ofí-
cio do Ministério de Minas e 
Energia (MME) solicitando a 
suspensão da venda de ativos 
por 90 dias, em razão da rea-
valiação da Política Energética 
Nacional atualmente em curso 
e da instauração de nova com-
posição do Conselho Nacional 
de Política Energética (CNPE).

estimulando a desigualdade.
“Nós temos que mudar essa 

lei da reforma trabalhista para 
colocar uma multa maior, para 
não valer a pena tratar de forma 
desigual homens e mulheres”, 
disse após evento, no Palácio do 
Planalto, para abertura do mês 
da mulher. “A lei é o primeiro 
passo, mas nós sabemos que a 
discriminação ela é cultural, ela 
é estrutural, e depois, a médio 
prazo, par e passo com políti-
cas públicas, com divulgação 
através da mídia, nós consegui-
remos alcançar essa igualdade 
salarial que é a base para que 
a mulher tenha igualdade de 
direitos”, argumentou.

Em 2021, o Palácio do 
Planalto, na gestão de Jair 
Bolsonaro, chegou a devol-
ver ao Congresso um projeto 
de lei, que estava pronto para 
sanção, que aumentava essa 
multa no valor correspondente 

a cinco vezes a diferença sala-
rial paga pelo empregador. O 
projeto, então, ficou parado na 
Câmara dos Deputados.

Segundo Tebet, estudos do 
Banco Mundial e de organis-
mos internacionais apontam 
que é possível erradicar a misé-
ria no mundo apenas igualando 
salário entre homens e mulhe-
res nos mercados de trabalho. 
“Você aumenta o PIB [Produto 
Interno Bruto, soma das rique-
zas de um país] com essa igual-
dade salarial porque você 
redistribui a renda e a receita. A 
mulher quando recebe salário, 
sabemos, nós colocamos pra-
ticamente 100% desse salário 
na conta da família, fazemos 
girar a economia naquilo que 
mais precisa: comida na mesa, 
um sapato [roupas] pra criança, 
material escolar, proteção dos 
nossos filhos e das nossas famí-
lias”, afirmou.

Segundo a nota, serão res-
peitadas as regras de gover-
nança da companhia e com-
promissos assumidos com 
entes governamentais, “sem 
colocar em risco interesses 
intransponíveis da Petrobras”.

“ O  C o n s e l h o  d e 
Administração analisará os pro-
cessos em curso, sob a ótica do 
direito civil e dentro das regras 

de governança, bem como even-
tuais compromissos já assumi-
dos, suas cláusulas punitivas e 
suas consequências, para que 
as instâncias de governança 
avaliem potenciais riscos jurídi-
cos e econômicos decorrentes, 
observadas as regras de sigilos 
e as demais normas de regência 
aplicáveis”, diz o comunicado da 
empresa.
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Oposição na Assembleia
aponta inconsistências
na prestação de contas

Líder da oposição na 
Assembleia Legislativa, o 
deputado estadual Requião 
Filho (PT) apontou uma série 
de inconsistências na pres-
tação de contas do Estado 
realizada na terça-feira, (28), 
pela Secretaria de Estado da 
Fazenda (Sefa), a respeito do 
último quadrimestre de 2022. 
“Foi mais uma vez uma pres-
tação de contas fictícia, pois 
a cada ano os slides e gráficos 
mudam de acordo com a ‘con-
veniência’ do que o governo 
quer demonstrar. Como tudo 
neste governo, é puro marke-
ting e propaganda”, criticou.

Entre os dados questiona-
dos, estão os números rela-
tivos à atividade econômica 
do Paraná que, segundo a 
Sefa, foram inferiores à média 
nacional desde maio de 2021. 
Contudo, ao analisar a pres-
tação de contas, foi possível 
constatar que a movimentação 
das contas públicas passou a 
ser menor que a média nacio-
nal apenas em dezembro.

“A queda da atividade eco-
nômica é resultado do governo 
Ratinho, um governo que atua 
de forma oposta, extrema-
mente liberal e contracionista 
na aplicação do orçamento e 
das finanças públicas”.

Comissão na Assembleia analisa
projetos enviados pelo Executivo

O  p r i m e i r o  p r o j e t o 
enviado pelo Governo do 
Estado envolve uma questão 
de credito e será discutido 
pela Comissão de Finanças 
e Tributação (CFT) na pró-
xima semana. O deputado 
estadual Marcio Pacheco 
(Republicanos), que assumiu 
a presidência da segunda 
comissão mais importante 
da Assembleia Legislativa do 
Paraná, diz agregar à comissão 
seu conhecimento como parla-
mentar no exercício do terceiro 
mandato, quatro anos como 
vice-presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ), 
a presidência da Comissão de 
Defesa do Consumidor e a pre-
sidência da Câmara Municipal 

de Cascavel.
“Todos os projetos que 

envolvem despesa, que envol-
vem recursos. Agora no início 
do ano os projetos chegam e 
sabemos que há momentos 
em que a comissão trabalha 
ativamente e que teremos 
um grande desafio à frente da 
comissão”, ressalta Pacheco.

Compete a esta comissão, 
a coordenação e elaboração 
de pareceres aos projetos 
que regulam o orçamento 
do Estado. A Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO),  o 
Plano Plurianual (PPA) e a Lei 
Orçamentária Anual (LOA) são 
projetos enviados anualmente 
pelo Poder Executivo,

Outras atividades atribuídas 

à Comissão de Finanças e 
Tributação, a manifestação 
sobre as atividades financeiras 
do Estado, matérias tributárias, 
empréstimos públicos, projetos 
que disponham sobre a remune-
ração dos agentes políticos esta-
duais, incluindo os secretários 
de Estado, os magistrados e os 
membros do Ministério Público 
e do Tribunal de Contas e, prin-
cipalmente, o equilíbrio das con-
tas públicas atendendo a Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

Fazem parte da CFT os 
deputados: Douglas Fabricio 
(CDN) como vice-presidente, 
Adão Litro (PSD), Ana Julia 
(PT), Del. Jacovós (PL), Gugu 
Bueno (PSD) e Nelson Justus 
(União).

A apresentação foi inter-
rompida no momento em que 
o secretário Renê de Oliveira 
Garcia Jr responderia às per-
guntas dos deputados, por-
que passou mal e precisou ser 
atendido pela equipe de saúde 
da Casa. No entanto, apesar 
do imprevisto, a prestação de 
contas deixou os deputados 
com muitas dúvidas sobre os 
gastos do governo no período 
eleitoral. Segundo Requião 
Filho, os questionamentos 
serão encaminhados direta-
mente à Secretaria por escrito.

O líder da oposição ainda 
destacou que os dados 

relacionados à queda da arre-
cadação do ICMS, decorrentes 
da limitação da alíquota do 
imposto sobre a gasolina, são 
inconsistentes. “O que a Sefa 
não mostrou é que a União 
vem compensando os Estados 
em relação a esta perda de 
receita. Portanto, não se jus-
tifica a argumentação deles 
com a queda na arrecadação. 
Vamos encaminhar tudo por 
escrito para que a SEFA nos 
responda o quanto antes. A 
população precisa saber a rea-
lidade, não números fantasio-
sos criados para fundamentar 
uma narrativa fictícia”.

ENTRE os dados questionados, estão os números relativos à atividade econômica que, se-
gundo a Sefa, foram inferiores à média nacional desde maio de 2021

DÁLIE FELBERG/ALEP

Impacto financeiro
“O Paraná pode 
apresentar em 2023 
a maior queda de 
arrecadação da série 
histórica”. Foi o que 
disse o secretário de 
Fazenda, Renê Garcia 
Júnior, durante a 
prestação de contas 
na Assembleia 
Legislativa do Paraná. 
Os dados relativos ao cumprimento das metas fiscais do 3º 
quadrimestre de 2022 mostraram um declínio que pode chegar 
a 10,8%. De acordo com Renê, 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 setores afetados, o prejuízo foi de R$ 3,2 bilhões de 
agosto a dezembro de 2022. Os números foram apresentados 
aos deputados estaduais paranaenses na sessão plenária da 
última terça-feira (28).

Hidrogênio Renovável
A segunda secretária da Alep, 
deputada Maria Victoria (PP), 
apresentou projeto de lei 
que cria a Política Estadual 
do Hidrogênio Renovável. 
O hidrogênio classificado 
como renovável é aquele 
obtido a partir de fontes 
renováveis, em um processo 
de baixa emissão de carbono. 
A deputada explica que o 
objetivo do Plano Estadual é 
estimular o uso do hidrogênio 
renovável em suas diversas 
aplicações e, em especial, 
como fonte energética 
(combustível) e na produção 
de fertilizantes agrícolas. 
“Queremos trabalhar junto 
ao Governo do Estado e ao 
setor produtivo na construção 
de uma legislação moderna 
e eficiente, que coloque o 
Paraná no protagonismo das 
pesquisas e das aplicações do 
hidrogênio renovável”.

Games
Fernando Haddad disse ontem (1º) que deve iniciar, ainda 
este mês, a reversão da política de desoneração de jogos 
eletrônicos no Brasil. A medida, capitaneada pelo governo 
de Jair Bolsonaro, era vista como um aceno do ex-presidente 
ao eleitorado mais jovem. A medida tem o apoio de Lula e 
depende de “uma estimativa um pouquinho mais precisa” 
do montante que pode ser arrecadado. “Já falei com o 
presidente e ele se disse a favor, porque em lugar nenhum 
lugar no mundo os jogos não são tributados”, disse. 
Não detalhou o quanto o país deixa de arrecadar com a 
tributação de jogos e componentes eletrônicos, mas disse ser 
um valor expressivo. “Bilhões. Não muitos, mas bilhões”.

Moratória
O deputado federal José Nelto (PP-GO) apresentou um projeto 
de lei que prevê moratória de um ano para dívidas de pessoas 
físicas com renda de até quatro salários mínimos. O teto 
proposto para essas dívidas é de R$ 10 mil. O parlamentar 
disse que vai buscar apoio do governo e quer conversar com os 
ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, 
Simone Tebet. Enquanto isso, o governo federal se prepara para 
lançar a primeira etapa do programa Desenrola. O programa 
propõe a criação de um fundo garantidor de até R$ 20 bilhões 
para facilitar a renegociação das dívidas de brasileiros.

DÁLIE FELBERG/ALEP

Estímulo
Recentemente, o Governo 
anunciou a realização de 
um evento em maio sobre o 
tema Hidrogênio Renovável. 
O assunto está sendo 
coordenado pelo secretário do 
Planejamento, Guto Silva. “O 
estímulo do poder público à 
cadeia produtiva do hidrogênio 
renovável é estratégico para 
a economia. Uma ampla 
ação coordenada e integrada 
que alie desenvolvimento 
tecnológico, geração de riquezas 
e proteção ao meio ambiente”, 
reforça a autora do projeto. 
Ela pontua que a tecnologia 
vem despertando interesse 
em diversos países para o 
desenvolvimento dos setores 
de energia elétrica, transporte 
público, agricultura, industrial, 
gás natural, entre outros. “O 
Paraná tem tecnologia e um 
grande mercado consumidor 
para o negócio”.
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Estado e entidades
intensificam prevenção
contra gripe aviária

O Grupo Especial de Atenção 
às Suspeitas de Enfermidades 
Emergências (Gease), coorde-
nado pela Agência de Defesa 
Agropecuária do Paraná 
(Adapar), reuniu-se ontem (1) 
para reforçar a sintonia entre 
entidades e avivar o alerta 
em relação à influenza aviá-
ria. Participaram, além da 
Adapar, representantes do 
Ministério da Agricultura e 
Pecuária, Secretaria da Saúde, 
Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), Defesa Civil, Polícia 
Rodoviária Estadual, Polícia 
Ambiental e Federação da 
Agricultura do Paraná (Faep).

O protocolo internacional 
determina que, caso o vírus 
atinja granjas comerciais, o 
país tem as exportações de 
frangos e ovos suspensas. Na 
noite desta terça-feira (28), a 
Argentina tomou essa deci-
são ao confirmar a doença no 
circuito comercial, depois de 
outros 24 casos em aves silves-
tres e domésticas.

O Paraná é o maior pro-
dutor de proteínas animais 
do Brasil, com cerca de 6,2 
milhões de toneladas de aves, 
suínos e bovinos ao ano, dos 
quais os frangos represen-
tam 4,8 milhões de toneladas. 
O Estado é responsável por 
quase 37% da produção brasi-
leira de aves e por aproximada-
mente 40% das exportações.

“Se essa doença entrar no 
Brasil, seria um desastre”, acen-
tuou o presidente da Adapar, 
Otamir Cesar Martins. Ele rea-
firmou que até agora não foi 

Eventos
O Governo do Estado, por meio da Adapar, suspendeu a presença 
de quaisquer espécies de ave em eventos agropecuários, feiras, 

exposições, agremiações e atividades afins no Estado do Paraná por 
90 dias, como medida preventiva à gripe aviária.

Alerta
O alerta já existe em todo o Estado, visto que há muitos voos inter-
nacionais para o Brasil, 118 espécies diferentes conhecidas de aves 
migratórias e pelo menos 138 focos confirmados na América do Sul 

até segunda-feira (27), com cinco em granjas comerciais no Peru, 
um no Equador e um na Argentina.

confirmado nenhum caso de 
gripe aviária no País, mas que 
algum foco em granja comer-
cial em qualquer local afetará 
o Paraná. “Estamos em alerta 
total com o nosso pessoal, no 
sentido de ter claramente todas 
as informações”, disse.

Técnicos da Adapar têm rea-
lizado eventos pelo Estado com 
vistas à orientação dos produto-
res, particularmente em relação 
aos cuidados com a manuten-
ção das telas e portas dos aviá-
rios para não deixar frestas, e 
não permitir a entrada de pes-
soas estranhas à produção.

O superintendente do 
Ministério da Agricultura e da 
Pecuária no Paraná, Cleverson 
Freitas, disse que a entidade 
tem feito bastante campanha 
educativa. “Estamos com muita 
atenção no Brasil todo”, afirmou. 
“A nossa economia está muito 
focada na avicultura e a entrada 
da influenza aviária em granja 
comercial causaria impacto 
muito grande, com problemas 
socioeconômicos se alastrando 
em toda a cadeia, pequenas 
empresas quebrando, peque-
nos produtores quebrando e 

causando dificuldade no setor 
econômico, principalmente no 
Paraná e região Sul”.

A  c o o r d e n a d o r a  d o 
Programa de Sanidade Avícola 
da Adapar, Pauline Sperka de 
Souza, ressaltou que as reu-
niões têm como objetivo traçar 
o plano de ação de cada uma 
das entidades no caso de haver 
uma situação de emergência. O 
trabalho dos fiscais está focado, 
no momento, em atender noti-
ficações ou na busca ativa por 
presença de eventual vírus em 
aves caseiras. “Temos de tra-
balhar com eficácia e eficiência 
nessas aves para que, se houver 
detecção, não se passe para as 
comerciais”, frisou.

Por isso, a Adapar pede que 
sejam comunicados pelos canais 
que estão no site da Adapar ou 
nas unidades regionais e locais 
da entidade casos em que aves 
apresentem sinais clínicos respi-
ratórios, coriza, tosse, diarreias, 
excessivo lacrimejamento e taxas 
elevadas de mortalidade. “Não 
são sinais que ocorrem apenas 
nos quadros clínicos de influenza 
aviária, mas precisam ser investi-
gados”, ponderou Pauline.

O protocolo internacional determina que, caso o vírus atinja granjas comerciais, o país tem as exportações de frangos e ovos suspensas

SEAB

Prêmio Fiep
O Sistema Fiep divulgou os 
finalistas da 8ª edição do Prêmio 
Sistema Fiep de Jornalismo. 
São 15 selecionados entre 179 
materiais concorrentes nesta 
edição. Também serão concedidas 
outras seis premiações para 
jornalistas que se destacaram com 
a maior nota em cada uma das 
regiões do estado. Esta lista será 
conhecida no dia 4 de abril, data 
prevista para a cerimônia festiva, 
em Curitiba.

Nova Ferroeste
A Nova Ferroeste foi apresentada 
nesta terça-feira, 28, ao público do 
painel sobre ferrovias, realizado 
na NT Expo-Negócios nos Trilhos, 
maior plataforma de negócios 
para o setor ferroviário do Brasil. 
A Nova Ferroeste surge como a 
principal solução para os estados 
do Paraná, Santa Catarina e Mato 
Grosso do Sul nesse momento. 
Segundo o superintendente 
de Transporte Ferroviário da 
Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), Ismael Trinks, 
o futuro do Porto de Paranaguá 
passa pela Nova Ferroeste.

O projeto
A Nova Ferroeste é um projeto 
do Governo do Paraná que visa 
a ampliação da Estrada de Ferro 
Paraná Oeste S.A.. Quando a 
ferrovia estiver concluída, este 
será o segundo maior corredor 
de grãos e contêineres do 
País. O estudo de demanda 
indica a circulação de cerca 
de 38 milhões de toneladas 
no primeiro ano de operação 
plena. Deste total, 26 milhões 
seriam destinados ao Porto de 
Paranaguá para exportação. A 
maior parte da carga é de soja, 
milho e proteína animal.

Royalties
A Itaipu Binacional oficializou 
o fim do pagamento da dívida 
contraída a partir de 1973, 
para financiar a construção da 
hidrelétrica do Rio Paraná, uma 
das maiores do mundo. De 
acordo com Itaipu, a parcela final 
será de 115 milhões de dólares 

Orla de Matinhos
O Projeto de Recuperação da Orla de Matinhos está 70% concluído. 

De acordo com o relatório, três estruturas devem ser finalizadas 
nos próximos dias. O Espigão da Praia Brava atingiu 90%; e os 

Headlands do Balneário Flórida 86% e Balneário Riviera 81%. A 
obra de revitalização está dividida em duas etapas, num valor total 

de R$ 500 milhões. A fase inicial abrange serviços de engorda da 
faixa de areia e a segunda etapa, ainda sem previsão de data, será 

recuperado o trecho entre os balneários Flórida e Saint Etienne, e a 
instalação de novos equipamentos urbanos.

(R$ 586,5 milhões), sendo 107 
milhões de dólares para o Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) 
e 8 milhões de dólares para a 
Eletrobras. Estima-se que com o 
cancelamento da dívida haverá a 
redução nos preços da tarifa de 
energia. Autoridades locais estão 
estudando uma maneira de fazer 
um corte gradual nos custos.

Áreas de risco
O deputado Ney Leprevost 
(União) protocolou a solicitação 
à Secretaria das Cidades que 
informe, no prazo de 72 horas, 
informações sobre os pontos 
de alto risco de desastres 
em municípios do Paraná. 
O parlamentar destaca que 
a Defesa Civil que faz um 
trabalho exemplar, mas não tem 
prerrogativa de realizar obras. 
“As atribuições da Secretaria 
de Estado das Cidades são 
essenciais, especialmente 
no que se refere a obras de 
prevenção de enchentes, 
realocação de moradores, 
contenção de encostas e 
redução de danos ambientais 
nos municípios”. O Brasil tem 
cerca de 14 mil pontos de alto 
risco de desastres naturais e 
desabamentos já mapeados 
pela Defesa Civil Nacional.

RenovaPR
De acordo com a Associação 
Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (Absolar), o Brasil 
ultrapassou a marca de 25 
gigawatts de potência de energia 
solar. O levantamento considera 
tanto as usinas solares de grande 
porte, como os sistemas de 
geração própria de energia em 
telhados, fachadas e pequenos 
terrenos. Esse levantamento 
mostra que a energia solar já 
equivale a 11,6% de toda a matriz 
elétrica do país. O secretário 
Estadual do Turismo, Márcio 
Nunes, lembra que o Governo 
do Paraná tem incentivado 
a instalação de sistemas de 
energia fotovoltaica e biogás/
biometano para produtores 
rurais, por meio do programa 
RenovaPR, lançado em 2021.
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Mutirão de empregos
para mulheres chegará
também em Umuarama

A Rede Sine estadual vai 
promover no dia 8 de março 
ações simultâneas de empre-
gabil idade para mulhe-
res em todas as regionais 
da Secretaria do Trabalho, 
Qualificação e Renda. Em 
Umuarama, não será diferente. 
A Agência do Trabalhador do 
município prepara ações e ati-
vidades em diversas em con-
sonância com a programação 
do Governo do Estado, dedi-
cada ao Dia Internacional das 
Mulheres.

Mutirões de empregos irão 
oferecer vagas para trabalha-
doras em todas as faixas etá-
rias e em diversos segmentos 
da economia. Além da ação 
simultânea no dia 8, as regio-
nais também contam com 
calendários de atividades 
locais, que vão desde pales-
tras sobre empreendedorismo 
feminino até o cadastramento 
de candidatas a vagas de 
emprego no banco de dados 
da Rede Sine estadual.

“Muitas ações voltadas para 
a empregabilidade de mulhe-
res serão feitas de maneira 
simultânea em todo o Paraná, 
além da grande força-tarefa 

Parceria do Estado e municípios
deverá fortalecer atrativos locais

Marcio Nunes assumiu nesta 
semana a Secretaria de Estado 
do Turismo do Paraná e reuniu 
toda a equipe da pasta para um 
encontro de integração e qua-
lificação. O evento foi realizado 
na Fecomércio, em Curitiba. Ele 
apresentou os planos e as linhas 
de ação para os próximos anos. 
Os servidores também assis-
tiram a uma palestra de Eduy 
Azevedo, executivo com mais 
de 30 anos de experiência no 
mercado turístico. 

Na visão do secretário, há 
um potencial regional muito 
grande a ser explorado no 
Paraná, especialmente em 
parceria com os municípios. 
“Vamos ser grandes parcei-
ros das prefeituras para divul-
gar os atrativos e destinos de 
cada cidade. E com certeza 
também exploraremos bas-
tante o potencial do nosso 

EM 2022 o Paraná foi o estado que mais empregou mulheres no Sul do País. Foram criados 
67.185 postos de trabalho formais para elas
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no dia 8. Por isso, é impor-
tante que as trabalhadoras 
acompanhem a programação 
da Agência do Trabalhador 
ou posto de atendimento do 
seu município para aprovei-
tar todas as oportunidades 
de vagas e também de capa-
citação profissional”, afirma o 
secretário Mauro Moraes.

O Paraná foi o estado que 
mais empregou mulheres em 
2022 no Sul do País, conforme 
dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged). Ao longo do ano pas-
sado, foram criados 67.185 

postos de trabalho formais 
para elas, o que representou 
56,86% de todas as 118.149 
colocações com carteira assi-
nada registradas no Estado 
durante o mesmo período.

A quantidade de mulhe-
res encaixadas em vagas no 
Paraná foi 31,1% superior ao 
número do Rio Grande do Sul 
(51.248) e 50,8% maior que 
Santa Catarina (44.534). Em 
termos absolutos, o Estado 
gerou 17% mais vagas que o 
Rio Grande do Sul (100.773) 
e 30% a mais que Santa 
Catarina (90.355).

turismo sustentável – o Paraná 
é um estado lindo e agraciado 
pela natureza com paisagens 
fantásticas. É isso que vamos 
mostrar ao mundo”, afirma. 

A Secretaria nasce com a 
extinção da Paraná Turismo e 
vai incorporar o Viaje Paraná, 
serviço social autônomo que 
será responsável pela elabo-
ração de ações de promoção, 
marketing e apoio à comer-
cialização de destinos, produ-
tos e serviços turísticos para-
naenses no Brasil e no Exterior. 
Também faz parte da secreta-
ria o Conselho Paranaense de 
Turismo (Cepatur), para as 
decisões colegiadas. 

A nova organização visa a 
modernização da gestão e a 
integração entre o setor público 
e privado e a ampliação da par-
ticipação do setor na econo-
mia de forma sustentável. A 

conservação, valorização da 
diversidade cultural e natural, 
com foco na melhoria da quali-
dade de vida da população, são 
algumas das diretrizes estabe-
lecidas para vencer os desafios 
dos próximos quatro anos. A 
pasta também vai trabalhar em 
parceria com as secretarias do 
Esporte e da Cultura para a cons-
trução de ações conjuntas.

Na primeira gestão, ele 
comandou a Secretaria do 
Desenvolvimento Sustentável 
e do Turismo do Paraná e tem 
familiaridade com o tema. “Foi 
um cargo que me proporcio-
nou a oportunidade de per-
correr o Estado em todos os 
cantos, conhecendo todo o 
nosso potencial turístico – 
especialmente aquele ligado 
à sustentabilidade, que é 
uma grande tendência uni-
versal”, afirma.

reportagem@colunaesplanada.com.br 
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Esplanada
Twitter @colunaesplanada

coluna

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

CPI das Americanas? 
Os sócios majoritários das 
Americanas estão longe 
de ver seus problemas 
acabarem com o escândalo 
financeiro que destronou 
a marca da empresa do 
topo da boa gestão. Agora 
a crise atravessou o saldo 
bancário e chegou a Brasília. 
O deputado federal André 
Ribeiro (Progressistas-MA), 
o André Fufuca, começou 
a passar a lista entre os 
pares para instalar a CPI 
das Americanas. É que o grupo pegou quase R$ 2 bilhões de 
empréstimo no BNDES. Embora o bancão de fomento já tenha 
cobrado R$ 1,4 bilhão de fiadores, que pagaram a conta, o 
deputado quer saber se há banco oficial da União nessa fiança. 
E só uma CPI teria respaldo para demandar. O parlamentar não 
quis informar quantas assinaturas já conseguiu desde ontem, 
mas a liderança do aliado Republicanos, com forte bancada, 
orientou os deputados a assinarem o pedido. 

Digam que fico
Após avisar à família e ao 
PL que poderia embarcar 
no último dia 26 de para o 
Brasil, o ex-presidente Jair 
Bolsonaro adiou mais uma 
vez seu retorno ao Brasil. 
Ele não quer mesmo voltar, 
com medo de ser preso num 
dos inquéritos que responde 
no STF e na PF. Bolsonaro 
vai renovar seu visto como 
turista e terá, assim, mais 
três meses para permanecer 
legalmente nos Estados 
Unidos. A fuga para a Itália 
não está descartada.

Barbeiragem na pista
O presidente do PT Paraná, 
deputado estadual Arilson 
Chioratto, controlava a Frente 
Parlamentar do Pedágio e 
reuniu-se com o ministro dos 
Transportes, Renan Filho, 
combinando alterações 
no edital de concessão de 
rodovias lançado em 2022. O 
petista levou uma invertida 
regimental quando os 
deputados da bancada do 
governador Ratinho Junior 
(42 de 54) protocolaram uma 
nova Frente e o excluíram da 
direção.

Susto no app
Os Correios passaram 
um susto há dias com 
informes na praça de 
que o seu aplicativo para 
mobile teria sido hackeado. 
Conferido, não passou de 
uma “vulnerabilidade na 
plataforma Meu Correios”, 

segundo a estatal, que já foi 
corrigida. A empresa tem 
vivido tensos dias, após 
um presidente interino 
exonerar das funções todos os 
servidores da Corregedoria. 
O PT voltou com saudade do 
poder no comando da estatal 
bilionária. 

No Xadrez do Poder
A cada dia mais o cerco 
judicial se fecha aos soldados 
da PMDF no front e ao 
ex-secretário de Segurança 
Anderson Torres, preso 
em Brasília como um dos 
principais agentes omissos 
da bandalheira do dia 8 de 
janeiro na Esplanada. Ele 
está angustiado porque 
achava que o Procurador-
Geral da República, Augusto 
Aras, o livraria da prisão 
ontem. O MP Federal soltou 
parecer concordando com a 
manutenção da prisão.

Mais fertilizante$
O senador Laércio Oliveira 
(Progressistas-SE) conversou 
sobre a importância do 
estímulo à produção de 
fertilizantes no Brasil 
com o vice-presidente 
Geraldo Alckmin, que está 
à frente do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio. No dia seguinte, 
Alckmin anunciou a instalação 
do Conselho de Fertilizantes 
e Nutrição de Plantas. Ele 
defendeu a produção de 
fertilizantes e a redução do 
preço do gás.
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Pesca na região Noroeste é novamente
liberada após quatro meses de Piracema

No período de proteção à 
reprodução natural dos pei-
xes (Piracema), compreen-
dido entre 1º de novembro de 
2022 à 28 de fevereiro de 2023, 
as equipes da 3ª Companhia 
Ambiental Força Verde atura-
ram com o objetivo da prote-
ção das espécies e no combate 
aos crimes de pesca.

Durante todo o período de 
defeso foram constatados 16 
crimes de pesca, onde os auto-
res foram presos em flagrante. 
Ainda, foram autuadas 12 pes-
soas por pescar utilizando 
petrechos, técnicas ou méto-
dos não permitidos; 23 por 
pescar em períodos e locais 
proibidos; cinco por pescar 
espécie protegida ou tamanho 
inferior ao permitido; 12 por 
pescar quantidade superior 
à permitida e uma por trans-
portar, comercializar espécie 
de pesca proibida.

No total, foram apreendi-
dos 336,25 quilos de pescado, 

Motociclista sofre 
fratura exposta

após colidir contra 
caminhonete

Uma mulher de 50 anos 
ficou ferida na manhã de 
ontem (quarta-feira, 1) após 
se envolver em uma colisão 
quando pilotava sua moto-
neta Yamaha Neo. Ela bateu 
contra uma caminhonete 
Volkswagen Amarok no 
cruzamento da rua Nossa 
Senhora do Caminho com 
avenida Francisco Inácio 
Lira, no Jardim San Martim, 
em Umuarama. A vítima 
sofreu uma fratura exposta 
no punho.

O condutor da caminho-
nete, de 32 anos, seguia 
pela rua Nossa Senhora do 
Caminho no sentido saída 
para Xambrê, quando, ao 
chegar no cruzamento da 
avenida Francisco Inácio, 
avançou a preferencial por 
não ter visto a condutora 
devido ao ponto cego do 
veículo.

Após ser atingida, a 
mulher caiu e sofreu uma 
fratura exposta no punho 
direito. Ela recebeu os pri-
meiros socorros de um pro-
fissional do Samu (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência) que passava pelo 
local de carro.

Ambulâncias do Samu e 
Siate (Serviço Integrado de 
Atendimento ao Trauma 
em Emergência) também 
estiveram presentes e 
prestaram atendimento à 
condutora.

A vítima foi encami-
nhada ao Instituto Nossa 
Senhora Aparecida. O con-
dutor da Amarok não sofreu 
ferimentos.

que foram doados quando 
apropriados para consumo.

Ainda de acordo com 
a Pol íc ia  ambiental  de 
Umuarama, houve dentro 
deste período, a apreensão de 
63 varas de pesca, molinetes, 
carretilhas e linhadas, além 
de 2.120 metros de espinhel; 
1.401 metros de redes; 18 tar-
rafas e 473 petrechos de pesca, 
entre covos e joão bobo.

RETORNO À PESCARIA
Conforme explicam os 

policias, desde ontem (de 1º 
de março) a pesca segue libe-
rada, mas dessem ser respei-
tadas algumas regras referen-
tes tanto à pesca profissional, 
quanto à amadora.

Para conhecimento da popu-
lação, é permitido a pesca de 
10 quilos, mais um exemplar no 
Rio Paraná e, no Rio Ivaí, é per-
mitido ao pescador amador, a 
cota máxima de captura quan-
tificada em cinco quilos, mais 

um exemplar de tamanho per-
missível, conforme Instrução 
Normativa nº 026/2009 do IBAMA 
e Portaria do IAT de número 
219/2022, respectivamente.

Além disto, é importante 
ressaltar que materiais como 
tarrafas, redes de tamanho não 
permitido, espinhéis e demais 

PCPR e Detran-PR miram esquema
que burlava sistema de transferências

A Polícia Civil do Paraná 
(PCPR) e o Detran-PR cumpri-
ram ontem (quarta-feira, 1) 
pela manhã, 42 ordens judiciais 
contra integrantes de um grupo 
criminoso que burlava o sistema 
de vistorias e transferências de 
veículos. O prejuízo gerado às 
vítimas chegou a ser de mais de 
R$ 3,5 milhões. A ação aconte-
ceu em Curitiba e municípios da 
Região Metropolitana e come-
çou a pedido do próprio órgão 
de trânsito, que identificou a 
fraude e imediatamente imple-
mentou processo de controle 
mais rígido. 

Houve o cumprimento de 
12 mandados de prisão pre-
ventiva, 23 de busca e apreen-
são e 7 de monitoração eletrô-
nica. Mais de 100 policiais civis 
participam da ação, que conta 
ainda com o apoio de peritos da 

Polícia Científica e servidores do 
Detran, além do apoio aéreo de 
um dos helicópteros da PCPR.  

As investigações iniciaram 
há nove meses. Indivíduos que 
não são servidores do órgão 
montaram um mercado para-
lelo para usar senhas de des-
pachantes. Eles concediam os 
acessos a terceiros, que inse-
riam dados falsos nos siste-
mas, colocando em circulação 
carros furtados ou roubados 
que eram “regularizados” em 
nome de laranjas.

O grupo criminoso iniciava 
a ação utilizando a chave do 
sistema digital de transferên-
cia de veículos de um despa-
chante credenciado ao Detran, 
e, com ela, alterava os dados 
dos carros ou motos.

Em posse desses veículos 
furtados ou roubados, o grupo 

buscava exemplares iguais no 
sistema e utilizava documentos 
falsos para transferir carro ou 
moto para um “laranja”, inclu-
sive fazendo a transferência de 
domicílio. Na sequência, ele era 
vendido para um terceiro.  

O proprietário do veículo ver-
dadeiro só percebia que o seu 
carro não estava mais em seu 
nome quando fosse pagar os 

impostos, ao consultar os docu-
mentos do veículo pela internet 
ou ao receber notificação infor-
mando mudança de titularidade.

A PCPR apurou que alguns 
despachantes apontaram que 
diversas vistorias haviam sido 
feitas ao mesmo tempo em 
lugares diferentes, compro-
vando a distribuição das cha-
ves para diversas pessoas. 

petrechos não permitidos, ins-
talados nos ambientes aquáti-
cos ou deixados sob qualquer 
forma, em área considerada 
de preservação permanente 
às margens dos rios deverão 
ser recolhidos pela fiscaliza-
ção ambiental, sem direito a 
devolução ou reparação.

EM alguns casos, a Polícia ambiental apreendeu espécies pescadas durante o período der 
defeso. Os peixes foram doados
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O esquema milionário foi descoberto pelo Detran, que encontrou a fraude
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Seleção brasileira é convocada para
a Copa América de Beach Soccer

O técnico Marco Octavio 
anunciou a relação de 12 atle-
tas convocados para represen-
tar o Brasil na Copa América de 

O Flamengo perdeu o título 
da Recopa Sul-Americana (dis-
putado entre o campeão da 
Libertadores e o da Copa Sul-
Americana) após ser superado 
por 5 a 4 na disputa de pênaltis 
pelo Independiente Del Valle 
(Equador) mesmo após arrancar 
uma vitória de 1 a 0 no tempo 
regulamentar, na noite da ter-
ça-feira (28) em pleno estádio 
do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Com este revés, a equipe da 
Gávea perde a terceira oportu-
nidade de conquistar um título 
em 2023, após as frustrantes 
campanhas na Supercopa do 
Brasil (na qual foi superado 
pelo Palmeiras) e no Mundial de 

Clubes (torneio que encerrou na 
terceira posição).

Tentando se aproveitar da 
vantagem construída na partida 
de ida, quando triunfou por 1 a 
0 na última semana em Quito 
(Equador), o Del Valle entrou 
em campo com uma postura 
claramente defensiva. O téc-
nico argentino Martín Anselmi 
abriu mão de um homem de 
frente e formou uma linha de 
cinco defensores.

Porém, mesmo diante de 
um adversário com uma pos-
tura tão conservadora, o Rubro-
Negro, diante de um público de 
mais de 65 mil torcedores, con-
seguiu criar chances claras de 
marcar. E a primeira surge logo 
aos 14 minutos, quando Everton 
Ribeiro recebeu na direita e 
cruzou para a área, onde Pedro 
finalizou de cabeça para boa 
defesa do goleiro Ramírez.

Dois minutos depois o cen-
troavante do Fla foi mais feliz 
em sua finalização, pois con-
seguiu superar o goleiro adver-
sário e colocou a bola no fundo 

da rede. Mas o lance foi anulado 
pelo juiz, que assinalou posição 
de impedimento de Pedro.

O Del Valle até tentou com-
pensar a menor qualidade téc-
nica com muita entrega, mas o 
domínio permaneceu do Rubro-
Negro, que teve as oportunida-
des mais cristalinas de abrir o 
marcador aos 30 minutos, com 
chute do volante Thiago Maia 
que explodiu na trave, e aos 31, 
com cabeçada do lateral Ayrton 
Lucas que foi no travessão.

Nos acréscimos Varela e 
Arrascaeta ainda chegaram 
com perigo, mas a defesa do Del 
Valle foi eficiência e segurou a 
igualdade até o intervalo.

Na etapa final a equipe do 
Equador abdicou de vez do 
ataque e recuou suas linhas de 
forma a oferecer ainda menos 
espaços para um Flamengo que 
claramente passou a encontrar 
mais dificuldades de transfor-
mar a posse de bola em opor-
tunidades de gol.

Com a fraca atuação de sua 
equipe, o contestado técnico 

Beach Soccer 2023, que será 
disputada entre 11 e 19 de 
março em Rosário (Argentina). 
A competição será classifica-
tória para a próxima edição 
da Copa do Mundo da modali-
dade, que terá sede em Dubai 
(Emirados Árabes).

“Nessa convocação prio-
rizamos, além do mais alto 
nível técnico, também o mais 
alto espírito de responsabili-
dade, compromisso e união. 
Esses 12 atletas têm tudo isso 
ao extremo e vamos traba-
lhar muito para alcançarmos 
nosso objetivo maior nessa 

difícil competição que acon-
tecerá na Argentina, que é nos 
classificarmos para a Copa do 
Mundo, em Dubai, em novem-
bro. Estamos cientes de que 
encontraremos rivais de alto 
nível, e por isso não faltará 
trabalho e dedicação”, decla-
rou o treinador.

O Brasil está no Grupo A 
da Copa América, ao lado 
de Argentina, Peru, Uruguai 
e Equador. A outra chave 
é formada por Paraguai, 
Chile, Venezuela, Colômbia 
e Bolívia. Os dois primeiros 
colocados de cada chave 

Relação de 
convocados
Goleiros: Mão (Corinthians) e 
Bobô (Sampaio Corrêa).
Fixos: Jordan (Vasco da Gama), 
Catarino (Club Libertad, Para-
guai) e Brendo (Anchieta).
Alas: Zé Lucas (ABC Galinhos), 
Filipe Silva (Anchieta), Datinha 
(Sampaio Corrêa) e Mauricinho 
(Vasco da Gama).
Pivôs: Edson Hulk (Sampaio Cor-
rêa), Benjamin Jr. (Brusque) 
e Igor (Flamengo).

português Vítor Pereira tentou 
mudar o panorama realizando 
algumas substituições. Mas o 
Del Valle mostrava eficiência 
para segurar o jogo.

E o sofrimento da torcida 
Rubro-Negra durou até os 50 
minutos do segundo tempo, 
quando Gabriel Barbosa rece-
beu a bola na direita, cruzou 
para Everton Cebolinha, que, 
dentro da área, matou no 
peito e tocou para Arrascaeta, 
que finalizou de primeira para 
marcar o gol que manteve o 
sonho do título vivo. Com este 

resultado, a partida foi para a 
prorrogação, onde o placar per-
durou até o fim, o que fez com 
que o título tivesse que ser dis-
putado nos pênaltis.

E nas penalidades máxi-
mas o goleiro Ramírez bri-
lhou, defendendo a cobrança 
de Arrascaeta, enquanto 
David Luiz, Everton Cebolinha, 
Gerson e Gabriel Barbosa não 
falharam. Pela equipe equato-
riana, Faravelli, Hoyos, Previtali, 
Schunke e Landázuri superaram 
o goleiro Santos para garanti-
rem o título.

Flamengo falha nos pênaltis e perde Recopa Sul-Americana

avançam para as semifinais. 
O campeão, o vice e o terceiro 

colocado da Copa América se 
garantem no Mundial.

COMPETIÇÃO será classificatória para o Mundial da modalidade

DIVULGAÇÃO

RUBRO-Negro desperdiça terceira oportunidade de título em 2023
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Fortes chuvas na tarde de terça causaram
estragos em várias regiões de Umuarama

Um forte vendaval atingiu 
a cidade no final da tarde da 
última terça-feira (28 de feve-
reiro). Segundo a Defesa Civil 
de Umuarama, em menos de 
meia hora choveu 50,2 milí-
metros, causando estragos em 
diversos bairros, porém, sem o 
registro de vítimas. As secreta-
rias municipais de Obras e de 
Serviços Públicos trabalham 
para reparar os danos mais 
urgentes, como o rompimento 
de galerias, abertura de bura-
cos e retirada de galhos e árvo-
res das vias.

A situação mais impor-
tante foi registrada na avenida 
Junqueira Freire, no Conjunto 
Sonho Meu, onde houve o 
desabamento de parte de 
uma residência, que foi inva-
dida pelas águas após o rom-
pimento de uma barreira de 
contenção em um lote vizi-
nho. “A família foi imediata-
mente socorrida e retirada do 
local, sendo registrado apenas 
prejuízos financeiros. Com a 
ajuda das equipes de Obras 
e Serviços Públicos estamos 
providenciando a retirada 
dos escombros”, comentou 
Enivaldo Ribeiro, responsável 
pela Coordenadoria Municipal 
de Proteção e Defesa Civil 
(Compdec).

A psicóloga Nathalia Ynae 
Marrique Giroldo, respon-
sável pelo SAP (Serviço de 
Atendimento Psicológico) da 
Municipal de Saúde faz um 
alerta: o número de pessoas 
que buscam apoio para proble-
mas de ansiedade tem aumen-
tado a cada mês. E o transtorno 
atinge crianças, adolescentes, 
adultos e idosos. A boa notícia 
é que, com ajuda profissional, as 
melhoras são significativas e os 
sintomas são amenizados.

Ela começa destacando 
que, em primeiro lugar, é pre-
ciso deixar de lado os tabus 
que ainda existem a respeito 
dos tratamentos sobre saúde 
mental. “Felizmente nos dias 
atuais a temática vem sendo 
abordada sem preconceitos, 
já que a maioria das pessoas 
sabe da importância de se falar 
sobre transtornos psicológicos 
como estresse e depressão, por 
exemplo. Porém é importante 

Ansiedade afeta crianças, adolescentes, adultos e idosos

Em le vantamento da 
Secretaria Municipal de Obras, 
até o momento os atendi-
mentos registrados foram 
na rua dos Carpinteiros, no 
Conjunto 1° de Maio, onde 
houve rompimento de gale-
ria, na rua Industrial (Parque 
Industrial), abertura de uma 
cratera no asfalto, rua Antonio 
Alfredo de Freitas (Jardim Belo 
Monte), buraco no asfalto, 
alagamentos na região do 
Banco do Brasil, no ‘baixa-
dão’ da avenida Paraná, na 
avenida Guanabara (perto do 
Colégio Bento Mossurunga) e 
no Conjunto Tarumã, além de 
rompimento de galerias nas 
ruas Sebastião Ribas Machado 
(Parque Ibirapuera) e Capital 
da Amizade (Jardim Colibri). 
A ponte do Jardim Panorama 
também transbordou.

A Secretaria Municipal de 
Serviços Rodoviários também 
está com suas equipes em pro-
cesso de levantamento dos 
estragos em estradas rurais 
do município. “Neste primeiro 
momento, o maior problema 
nós encontramos na Estrada 
Amarela, onde houve a aber-
tura de uma verdadeira cratera 
em área que fica logo após a 
ponte. Patrolas já realizaram o 
trabalho de socorro e o trânsito 

está normal. Agora, até o final 
da tarde, teremos um levan-
tamento completo”, infor-
mou Gedalvo Pires, diretor 
de Conservações de Estradas 
Rurais.

O prefeito Hermes Pimentel 
indicou aos secretários 
para que ficassem atentos a 

que o tema ansiedade tam-
bém seja pauta nas discussões, 
tanto as profissionais, quanto 
nas rodas de amigos, já que 
se tornou um dos problemas 
psicológicos mais comuns nos 
dias atuais”, afirma.

Nathalia explica que, assim 
como o estresse, a ansiedade 

quaisquer necessidades de 
moradores. “Ainda não temos 
um balanço completo, mas é 
preciso tranquilizar a popu-
lação de que iremos tomar 
todas as providências neces-
sárias para que tudo volte ao 
normal em um menor espaço 
de tempo possível”, garantiu.

Sete novos casos de 
Covid-19, incluindo 

uma criança de 5 anos

A Secretaria Municipal 
de Saúde informou que 
sete novos casos de Covid-
19 foram confirmados na 
cidade ontem (quarta-feira, 
1), sendo três mulheres, três 
homens e mais uma menina 
de cinco anos, que não tomou 
nenhuma dose da vacina. 
Segundo o Boletim Covid exis-
tem hoje 62 pessoas em iso-
lamento domiciliar, conside-
rando 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 enfermaria do Hospital 
Uopeccan. Desde o início da 
pandemia, em março de 2020, 
41.904 pessoas foram diag-
nosticadas com coronavírus e 
deste total 41.485 se recupera-
ram. 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 con-
siderado baixo.

SEGUNDO a Defesa Civil, em menos de meia hora choveu 50,2 milímetros, rompendo galerias e causando alagamentos

ASSESSORIA/SECOM

é, de certa forma, uma reação 
do corpo ao perigo. “Ou seja, 
todos nós somos ansiosos, em 
uma escala menor ou maior. 
Diferente da ansiedade normal, 
que sentimos na véspera de 
uma prova ou de uma reunião 
importante, também existe 
a ansiedade patológica. Para 

algumas pessoas, a ansiedade é 
algo mais frequente, que atrapa-
lha o andamento normal da vida 
e, nesses casos, esses indivíduos 
podem sofrer do Transtorno de 
Ansiedade”, detalha.

Segundo ela, um transtorno 
sério que se manifesta de diver-
sas maneiras e precisa ser tratado.

O número de pessoas que buscam apoio para problemas de ansiedade tem aumentado a cada mês
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Palavras cruzadas

Solução anterior

8 VARIEDADES   Quinta-feira 2 de março de 2023 @oparana hojenews

Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Pode ser uma furada tentar algo dife-
rente no visual já que o risco de não 
gostar do resultado é alto. No trabalho 
alguém pode rivalizar abertamente com 
você na briga por um novo posto. A pai-
xão tem tudo para esquentar.

TOURO  21/4 a 205
Assuntos do dia a dia, inclusive alguns 
ligados à saúde, talvez não corram da 
maneira que tinha planejado. O desejo 
de ter companhia esquenta os assun-
tos amorosos, mas não se envolva com 
qualquer um só por carência. 

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Quem tem filhos pode enfrentar brigas 
e birra em casa, mas esse astral tenso 
também marca a convivência com pes-
soas mais novas.  No amor, há sinal de 
rotina no romance, mas aproveite a 
vibe sem novidades para fazer alguns 
ajustes na relação.

CÂNCER 21/6 a 21/7
No trabalho, pode ser complicado 
equilibrar as tarefas com as emergên-
cias familiares, por isso, tente separar 
as coisas - se você trabalha em home 
office, porém, essa será uma missão 
ingrata. Aproveite também para as 
pazes com as pessoas de casa. 

LEÃO 22/7 a 22/8
Há sinal de mal-entendidos ou perda de 
informações importantes ao lidar com 
papelada ou arquivos eletrônicos. Na 
dúvida, invista no backup e faça cópia 
do que puder. Um ex pode surgir do 
nada e mexer com os seus sentimen-
tos, mas vá com calma. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Tente se planejar para não fazer dívidas. 
Entre em contato com amigos e pessoas 
queridas através das redes sociais. O 
importante é colocar o papo em dia. No 
amor, você pode se apaixonar por alguém 
à primeira curtida ou se aproximar de um 
pretendente. 

LIBRA  23/9 a 22/10
Estará mais confiante e vai defender suas 
ideias com unhas e dentes para conse-
guir que as coisas sejam feitas do jeito 
que deseja. Se não controlar o tempera-
mento, o relacionamento com a família 
tende a se complicar. A dois a possessivi-
dade pode trazer dor de cabeça

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Pode se chatear com gente fofoqueira ou 
mentirosa, por isso tenha cuidado com o 
que diz e escolha bem as palavras para 
não entrar em confusão. Vale a pena con-
ferir as informações ou dados no trabalho 
pra não mandar documentos incomple-
tos ou que precisam ser refeitos. 

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
É melhor repensar alguns gastos. Se está 
pensando em investir sua grana em algo 
arriscado, saiba que esse também não é o 
melhor cuidado. Se anda sonhando com 
um amor pra chamar de seu, melhor ter 
cautela com alguém comprometido que 
talvez desperte seu interesse. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Você pode exagerar e bater o pé para que 
todos obedeçam às suas ordens, mas 
tente ceder e lide melhor com as críticas 
se quiser manter o emprego. No amor se 
a paquera andava meio sem graça, mas 
os amigos podem te ajudar a conhecer 
alguém interessante. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Seus planos dificilmente vão sair do 
jeito que gostaria e terá que lidar com 
alguns imprevistos. Seja no trabalho ou 
nos estudos, redobre a atenção e preste 
atenção nos detalhes para diminuir os 
obstáculos. No amor alguém experiente 
ou popular pode acelerar seu coração.

PEIXES 20/2 a 20/3
Se uma amizade já estava mais pra lá do 
que pra cá, talvez chegue ao fim. Sua dis-
posição para aprender está em alta. No 
amor, anda de olho em alguém? Então, 
prepare o seu coração porque esse lance 
tem tudo para emplacar.

Os nascidos neste dia são leais, dedicados e se tornam às vezes um pouco depen-
dente de pessoas e situações. Tendem a ter o objeto de sua paixão na mais alta 
estima, oferecendo devoção ou adoração. Raramente desistem de compromissos 
quando se entregam por completo a eles. 

Horóscopo nascidos em 2 de março

   

Crescente
27/02 - 05h06

Cheia
07/03 - 09h42

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 2/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 28
min 23

max 28
min 19

Cascavel
max 26
min 19

Foz do Iguaçu
max 27
min 22

max 28
min 18

Curitiba
max 26
min 18

FASES 
DA LUA

Sexta 3/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sábado 4/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
21/03 - 14h26

Minguante
14/03 - 23h08
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BANCO 20

ADSM
REMETENTE

CERAMICAS
ARNICAST

MUDEIOATOR
EAAPENA
CILVIAD

NONAGESIMO
BOLEROB
EXMOCRUZ
RCANCELA

ATOLAAAIP
UERJROSE

CRONOGRAMA
AENEROOR

Região de 
alcance da
telefonia
celular

(?) e Teco,
esquilos

da Disney
(HQ)

Um dos
cursos 
de pós-

graduação

Quem
envia uma

carta

Distúrbio
de quem 

anda duran-
te o sono

Peça de
ferro para
prender

os pulsos

Material 
usado em
pias de
cozinha

Guardiã
das Matas

(Folc.)

Significa 
"Interna-
cional",
em COI

Acredita;
tem fé

Mudar 
de canais
rapida-

mente (TV)

(?)-seca:
charque
(bras.)

Fica preso
na lama
(o carro)

Ivo
Pitanguy,
cirurgião
plástico

Univer-
sidade es-
tadual do
RJ (sigla)

Lista com
etapas e
prazos de
trabalho

Janeiro,
em 

espanhol
Hiato de
"caos"

Artefato
de argila
Erva para 
contusões

Que deixou
de ser

Desfaz o
pedido 
Produto
da soja

Modifi-
quei

(?) Moore,
atriz (Cin.)
Costume;

hábito

Classe
(?): elite
Nome da
letra "R"

Falta de
chuva
Sódio

(símbolo)

56, em
romanos
(?) Gore,
político 

Membro
do elenco
Andar de
um prédio

Consoantes
de "seta"
(?) então:

ainda

Símbolo
cristão
Auto-
móvel

Tipo de
vinho

Sílaba de
"germe"

Vogais 
de "bala"

(?) Bon Jo-
vi, cantor

Piedade
Cenário de
"Romeu e 
Julieta" (Lit.)

Espécie
de casaco

curto

O ordinal
de 90

2/ci. 3/jon. 5/enero — mudei. 6/bolero — zapear.
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C I V U
C O M E D I A N T E

Z B O L S A F
I A N Ã O R E
N A IP E D I E T

V H S O A A G I
E C S B I V

B I C H O P A P Ã O
R O U P E I R O
O L A R A S A

O C R E A N T E S
H E I A U R A

R E T I N A M R
F R I C C I O N

A R
E O A M A R A L

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.

Umuarama será contemplada 
com segunda fase do Castrapet

Um dos programas de 
maior sucesso quando se fala 
em saúde pública veterinária 
no Brasil, o CastraPet Paraná 
realiza a castração gratuita 
de cães e gatos, contribuindo 
com as prefeituras no controle 
da população de animais de 
rua e na prevenção de zoo-
noses. A primeira etapa foi 
realizada em Umuarama em 

2021 e uma segunda ocorreu 
no último dia 16 de fevereiro. 
Agora, a pedido do prefeito 
Hermes Pimentel, a Secretaria 
Estadual do Desenvolvimento 
Sustentável (Sedest) realizará 
uma terceira etapa na cidade 
ainda este ano, com a possibi-
lidade de até 250 vagas.

O Secretário Municipal 
de Meio Ambiente, Rubens 

Sampaio, enfatiza que a con-
trapartida da segunda etapa 
está em fase de finalização 
para prestação de contas, e 
que a secretaria já está organi-
zando toda a estrutura neces-
sária para o retorno do pro-
grama. Deste modo, assim que 
definidas datas e procedimen-
tos, haverá um novo anúncio à 
população.

A primeira etapa foi realizada em Umuarama em 2021 e uma segunda ocorreu no último 
dia 16 de fevereiro

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Chevrolet Onix 
1.0 - 0km

1º

Honda CG -160cc 
START 0km

2º

Honda CG -160cc 
START 0km

3º

Televisor
42 polegadas

5º

Celular
Smartphone

4º

Imagens meramente 
ilustrativas

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

Ação Entre Amigos
Unindo forças em prol de vidas!

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

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

Adquira o cupom no 
valor de R$250,00

Nissan lançará 19 modelos
100% elétricos até 2030

Por meio de sua visão de 
longo prazo Nissan Ambition 
2030, anunciada em 2021, a 
Nissan Motor Co., Ltd. tem a 
meta de aumentar as possi-
bilidades de mobilidade para 
a sociedade, proporcionando 
experiências que inspiram con-
fiança e paixão, permitindo 
estabelecer relações mais 
próximas entre as pessoas e a 
sociedade em geral. Em linha 
com a expansão do negócio 
sob esta visão, a Nissan está 
anunciando novas iniciativas 
relacionadas à sua estratégia 
de eletrificação.

Por meio destes esforços, 
a Nissan vai promover ainda 
mais a democratização dos 
veículos elétricos e modelos 
equipados com sua tecnolo-
gia de motorização e-POWER, 
para satisfazer as necessida-
des específicas de cada mer-
cado, melhorar a competi-
tividade de suas áreas de 
desenvolvimento e manufa-
tura em todo mundo e acele-
rar ainda mais sua estratégia 
de eletrificação, para cumprir 
com seu plano estratégico 
Nissan Ambition 2030.

Acelerar ainda mais a ele-
trificação de seus modelos 
para satisfazer as diversas e 
crescentes necessidades de 
seus clientes

Como parte da visão Nissan 
Ambition 2030, a Nissan 
anunciou seu plano de lan-
çar 23 veículos eletrificados – 
incluindo 15 modelos elétricos 
– até 2030. Para responder às 
mudanças nas necessidades 
dos clientes e no ambiente de 
negócios, a Nissan revisou seu 
plano de acelerar ainda mais a 
eletrificação.

A Nissan vai aumentar o 
número de modelos para aten-
der a crescente necessidade 

dos clientes por veículos eletri-
ficados emocionantes e diver-
sificados com o lançamento 
de 27 novos modelos eletri-
ficados, incluindo 19 novos 
modelos elétricos, até o ano 
fiscal de 2030. Como resul-
tado, Como resultado, o mix 
de modelos eletrificados das 
marcas Nissan e INFINITI deve 
aumentar para mais de 55% 
até 2030 em todo o mundo, 
em comparação com a previ-
são anterior de 50%.

MAIOR ENGAJAMENTO
A Nissan pretende melhorar 

ainda mais a experiência do 
cliente por meio de serviços 

Aumenta 
percentual no 

volume de 
vendas 

Em linha com o avanço da 
penetração dos veículos 

eletrificados, a última previsão 
de vendas da Nissan para seu 
mix de modelos eletrificados 

nos maiores mercados no ano 
fiscal de 2026 é: Europa: 98% 
(acima do percentual anterior 

de 75%); Japão: 58% (acima do 
percentual anterior de 55%); 
China: 35% (versus o percen-
tual anterior de 40%; Estados 
Unidos: 40% (apenas veícu-
los eletrificados; até o ano 

fiscal de 2030). Isso permitirá 
aumentar o mix de vendas de 
veículos eletrificados em todo 

o mundo dos 40% previstos 
quando a visão foi anunciada 
para mais de 44% até o ano 

fiscal de 2026. Para enfrentar 
as rápidas mudanças no mer-

cado, a Nissan pretende lançar 
um veículo elétrico criado es-

pecificamente para a China em 
2024. Na Europa, a Nissan vai 

continuar seus planos robustos 
de eletrificação e também vai 
explorar uma colaboração ain-
da mais forte com a Aliança.

personalizados, favorecendo 
um engajamento de longo 
prazo. A Nissan vai impulsio-
nar sua estratégia de Serviços 
Veiculares Conectados a partir 
do enriquecimento de conteú-
dos embarcados, permitindo 
que funções sob medida aten-
dam as necessidades dos clien-
tes em constante mudança. A 
empresa pretende atingir esta 
meta por meio da tecnolo-
gia de Veículos Definidos por 
Software e já está demons-
trando isso por meio da atual 
arquitetura elétrica que equipa 
o Nissan Ariya e também estará 
disponível em mais modelos 
nos próximos anos.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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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

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ALTO PIQUIRI- PR
CARTA SINDICAL N.142258/68, DE 26 DE AGOSTO DE 1968 -- CNPJ 75.502.997/0001-87

DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA POR LEI MUNICIPAL 335/88
Rua Tiradentes, 841 – Caixa Postal, 39- Fone (44) 3656-1261- E-mail: 

sindicatoaltopiquiri@yahoo.com.br - CEP 87.580-000 – Alto Piquiri- PR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os trabalhadores da categoria da agricultura, 
associados deste Sindicato e demais trabalhadores rurais interessados, para se reunirem, de acordo com 
o Artigo 611 e 859 da Consolidação das Leis do Trabalho e demais disposições da matéria, em 
Assembleia Geral Extraordinária que será realizada dia 12 de Março de 2023, às 12:00 horas em 
primeira convocação, na sede do Sindicato localizado na Rua Tiradentes n.º 841, nesta cidade, para 
deliberação da seguinte ordem do dia:

1 - Leitura, discussão e votação da Ata da Assembleia anterior;
2 - Apreciação, discussão e deliberação sobre o percentual de aumento salarial e 
outras reivindicações de caráter econômico e social, visando a celebração da 
Convenção Coletiva de Trabalho ou Dissídio Coletivo;
3 - Deliberação sobre a autorização à Diretoria do Sindicato outorgar poderes 
especiais a essa Diretoria, com objetivo da celebração da Convenção Coletiva de 
Trabalho. Não havendo possibilidade de negociação coletiva, a instauração do 
Dissídio Coletivo de interesse da categoria profissional da agricultura, nos 
limites da base territorial do Sindicato (citar o município em caso de extensão de 
base);
4 - Deliberar sobre a fixação da contribuição assistencial anual a ser descontada 
de todos os trabalhadores pertencentes à categoria, sócios ou não do sindicato,
uma vez que as conquistas da negociação serão extensivas a toda a categoria,
para fins assistenciais;

Não havendo, na hora acima indicada, número legal de associados presentes para a 
instalação dos trabalhos em primeira convocação, a assembleia será realizada uma hora após, ou seja, 
às 13:00 horas, do mesmo dia e local, em segunda convocação, com qualquer número de associados ou 
integrantes da categoria presentes, de conformidade com o artigo 80 de seu Estatuto Social e art. 859, 
da CLT.

Alto Piquiri - Pr, 01 de Março de 2023

Jose Ramos Mantovani
Presidente

STR ALTO PIQUIRI-PR

Mais do que servir como 
um órgão de assistencialismo, 
o Provopar (Programa de 
Voluntariado Paranaense de 
Umuarama) volta com força 
total para oferecer oportuni-
dades reais para transformar 
a vida dos cidadãos umuara-
menses. Foi com essa frase 
que a primeira-dama Rozilene 
Moreira Alves Pimentel da 
Silva tomou posse como pre-
sidente da entidade, criada 
em 1997 e que estava há 
quase 10 anos inativa.

A assembleia, eleição e 
posse da nova diretoria foi rea-
lizada na noite desta terça-feira 
(28 de fevereiro) no Centro 
Cultural Vera Schubert, e con-
tou com a presença do prefeito 
Hermes Pimentel. “Sempre tive 
recordação de projetos realiza-
dos no Provopar há vários, tan-
tas pessoas que se formaram, 
tantos profissionais que hoje 
estão no mercado de trabalho 
porque fizeram cursos. E desde 
que tomei como prefeito, tinha 
essa determinação de trazer 

Provopar do município executa
projetos para valorizar as pessoas

de volta essa instituição tão 
importante”, afirmou Pimentel.

Ele contou que apresentou 
a ideia à sua esposa, que tam-
bém conhecia o programa e, 
como administradora, resolveu 
encarar o desafio. “O Provopar 
simboliza e representa exa-
tamente o pensamento que 
temos – o prefeito e eu – a res-
peito da importância de ofe-
recer ferramentas para que as 
pessoas possam exercer um 
trabalho, ou seja, dar o ali-
mento para quem tem fome 
é importante, mas oferecer 
formas para que uma pessoa 
possa transformar sua vida por 

meio de uma nova profissão, 
por exemplo, é muito mais 
importante”, resumiu.

A  n o va  d i reto r i a  d o 
Provopar  terá  Rozi lene 
Pimentel como presidente, 
Madalena Viotto Gaiari como 
vice - pres iden te,  Cleu za 
Aparecida dos Santos como 
tesoureira, Kellini Romero 
como vice-tesoureira, Luiza 
Lima como secretária e 

Antonia Sanderlandia Silva 
Teixeira como vice-secretá-
ria. Já o Conselho Fiscal será 
composto Ana Paula Cardia, 
Patrícia Genowei e Aline Ruge.

A presidente conta que, 
neste primeiro momento, 
as reuniões do Provopar 
serão realizadas na sede 
da Secretaria Municipal de 
Habitação e que toda a docu-
mentação já está pronta e 

foi encaminhada aos cartó-
rios para a devida reativa-
ção. “Sabemos que temos um 
grande desafio pela frente, 
mas estamos todas muito 
empolgadas com as grandes 
possibilidades que irão se 
apresentar a partir de agora. 
Temos muita fé de que conse-
guiremos ajudar muitas pes-
soas na transformação de suas 
vidas”, pontou Rozilene.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “Daria tudo que sei pela metade 
do que ignoro”.
René Descartes
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EXERCITE-SE
A atividade física é 1,5 vezes mais 

eficaz no combate à depressão do que 
psicoterapia ou medicamentos? Sim. 
É o que diz um novo estudo feito por 

pesquisadores da Universidade da 
Austrália do Sul. Publicada no British 
Journal of Sports Medicine, a revisão 
mostrou que intervenções de exercí-
cios de até 12 semanas foram as mais 
eficazes na redução dos sintomas de 

saúde mental, incluindo alívio de 
ansiedade e angústia, destacando a 

velocidade com que a atividade física 
pode fazer uma mudança.

 CASE-SE
Pesquisadores da Universidade do 

Colorado, nos Estados Unidos, reali-
zaram um estudo em que mostra que 
um casamento feliz é uma das chaves 
para uma vida mais longa e saudável. 
Segundo eles, os homens solteiros têm 
duas vezes maiores chances de morrer 
por insuficiência cardíaca dentro de 

cinco anos após o diagnóstico do que 
os casados. A descoberta se baseou em 
uma análise com mais de 6.800 adul-
tos americanos com 45 anos ou mais.

BUSCAS
A Microsoft anunciou nesta terça-feira 
a nova versão do seu buscador, o Bing, 
que será integrado à barra de tarefas do 
Windows 11. A principal novidade é a in-
clusão da inteligência artificial ChatGPT, 
da OpenAI, na barra de tarefas. Segundo 
a companhia, o buscador será capaz de 
conversar, responder perguntas e gerar 

conteúdo no próprio ambiente Windows. 
Na semana passada, a Microsoft lançou 

o Bing AI para celular e Skype. Além dos 
recursos de IA, a empresa lançou a co-
nexão entre iPhone e Windows por meio 
do app Phone Link, melhorias para o uso 
com telas sensíveis ao toque e atualiza-
ções em recursos de acessibilidade e de 

consumo de energia. (Estadão)

VETO
Depois dos Estados Unidos e da União 

Europeia, o governo do Canadá também 
decidiu vetar o TikTok nos celulares de 
trabalho de todos os funcionários esta-
tais. O premiê Justin Trudeau acredita 
que a decisão também pode influenciar 

os cidadãos canadenses que usam o 
TikTok a refletirem sobre a segurança de 
seus dados pessoais. Nesta terça-feira, 
o Parlamento Europeu anunciou que vai 

vetar o uso do app nos celulares dos 
funcionários por motivos de segurança.

*** 

O governo americano tomou a mesma me-
dida pelo temor de que o governo da China 
esteja coletando dados sensíveis — o que 
é negado pela empresa. (Época Negócios)

VAMOS PRESTIGIAR!
A programação especialmente 

preparada pelo Conselho da Mulher 
Empresária e Executiva da Aciu 

para celebrar o mês e o Dia Inter-
nacional da Mulher prossegue nes-
ta quinta (2), com a ginecologista 

e mastologista Josiane Rahal e 
após um delicioso café da manhã.

Ana Caroline Cadenassi no evento Café Fashion realizado na VINO.

ZOOM
Luma Russo Moura, de 27 anos, 
venceu um concurso internacional de 
beleza, realizado no Vietnã. A minei-
ra foi coroada na primeira edição do 
Miss Charm, realizado em fevereiro. 
Natural de Divinópolis, Luma é piloto 
de avião comercial, formada nos 
Estados Unidos e na Inglaterra. Ela 
fala inglês e espanhol fluentemente e 
começou sua carreira no mundo miss 
em 2019, no Miss Minas Gerais.
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