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Litro da gasolina aumenta em média
8,8 % enquanto diesel cai mais de 7%
A gasolina foi o combustível que mais aumentou de preço nos últimos 
30 dias, conforme pesquisa realizada pelo Procon – Umuarama. O litro 
custava, em média, R$ 5,01 no início de fevereiro e custa agora R$ 5,45, 
o que dá uma diferença de 8,8%. Já o litro do óleo diesel registrou uma 

queda de 7,3% - custava R$ 6,04 e agora custa R$ 5,60. O etanol pratica-
mente manteve o mesmo preço (custava R$ 3,89 e agora custa R$ 3,90). 
A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 3 de março em 43 postos de 
combustíveis da cidade e dos distritos.  
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Juscelino Filho
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com o presidente
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Nos últimos dois dias 
o prefeito Pimentel 

e equipes das 
secretarias de Fazenda 

e de Obras reuniram 
proprietários rurais das 

estradas Jurupoca e 
Pavão para discutir a 

pavimentação asfáltica 
dessas importantes 

vias de escoamento da 
produção agropecuária 

de Umuarama. l 11

Investigadores da Polícia Civil de Umuarama apreenderam ontem à tarde mais de 2 quilos de cocaína e cerca de 8 
mil pedras de crack, durante o cumprimento de uma ordem judicial de busca expedida pela Justiça. De acordo com 
os levantamentos feitos pelos policiais, os prejuízos causados aos traficantes, somente com esta apreensão, foram 
de R$ 110 mil com a cocaína retirada de circulação e ainda mais R$ 100 mil com a apreensão das pedras de crack. 

Negócios 
na Expo

Saúde confirma
mais 773 casos e
uma morte por
dengue no PR

l 4

Umuarama já
recebeu do Estado
R$ 23,7 milhões

em impostos
l 5

Pavimentação
de estradas rurais
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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 0,04 0,09 1,53

Índice JAN FEV MAR
IGP-M (FGV) 1,0545 1,0379 1,0186
IGP-DI (FGV) 1.0503 1,0301 1,0353
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

7/2 a 7/3 0,5834 0,5834 0,0830
8/2 a 8/3 0,5831 0,5831 0,0827
9/2 a 9/3 0,5828 0,5828 0,0824
10/2 a 10/3 0,5829 0,5829 0,0825
11/2 a 11/3 0,5837 0,5837 0,0833

Ações % R$
Petrobras PN -3,31% 25,10 
Vale ON -0,95% 85,33 
Bradesco PN +2,33% 13,60 
Azul PN +20,12% 12,00 
CVC Brasil ON +9,88% 3,67 
Gol PN +5,67% 6,71

IBOVESPA: -0,45% 104.227 pontos

Iene 136,81
Libra est. 0,84
Euro 0,94
Peso arg. 199,69

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,5% 5,1930 5,1940 -0,6%

PTAX  (BC) -0,1% 5,1895 5,1901 -0,3%

PARALELO +0,5% 5,1000 5,5100 -0,9%

TURISMO +0,5% 5,1000 5,4900 -0,9%

EURO -1,0% 5,4920 5,4948 -0,5%

R$/m2 JAN FEV %m %ano %12m
Paraná 2.221,44 2.223,81 0,11 0,21 10,36
Norte 2.179,35 2.167,12 -0,56 -0,60 7,57
Oeste 2.257,50 2.261,51 0,19 0,30 9,97

DÓLAR 07/03

Iene R$ 0,0379
Libra est. R$ 6,16
Peso arg. R$ 0,026
R$1: 1.384,08 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 07/03 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. JANEIRO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

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

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

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/23 a dez/23)

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

OUTROS INDICADORES

SOJA mar/23 1.525,25 -15,75 0,7%
FARELO mar/23 501,50 -6,40 4,2%
MILHO mar/23 642,00 -2,50 -4,7%
TRIGO mar/23 684,75 2,25 -8,7%

SOJA 157,37 -0,2% -1,7% 156,00
MILHO 75,77 0,1% 0,0% 76,00
TRIGO 89,75 0,0% 0,2% 90,00
BOI GORDO 270,71 0,5% 1,4% 262,00
SUINO 7,17 0,6% 11,2% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 07/03 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 07/03 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 07/03 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 165,00 -1,2% -2,9%
SOJA Paranaguá 171,00 -0,6% -2,8%
MILHO Cascavel 83,00 0,0% 0,0%

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Assalariado
Até um salário mínimo (R$ 1.302,00) 7,5%
De R$ 1.302,01 a R$ 2.571,29 9%
De R$ 2.571,30 a R$ 3.856,94 12%
De R$ 3.856,95 a R$ 7.507,49 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: calcule o valor da taxa
de cada intervalo de salário, e depois some os va lores
EMPREGADOR --  Taxa de 12%(Pes. físicas)

VVeenncc..::  eemmpp..  2200//0022  ffííssiiccaass  1155//0022  ddoommééssttiiccooss  0066//0022

MEI - Microempreendedor Individual 
Valor mínimo R$ 1.302,00 5% R$ 65,10
Valor máximo R$ 7.507,49 20%R$ 1.501,49

Segurados Especiais
Recolherão com 1,3% em cima do valor de suas
receitas brutas das produções rurais

Palavras cruzadas

Solução anterior

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

Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Pela manhã, há sinal de ótimas energias para 
cuidar da sua grana. Talvez nem tudo seja 
perfeito, mas manter segredo sobre os seus 
projetos ou sobre um dinheiro inesperado 
que ganhou ajuda a manter os fofoqueiros 
de plantão bem longe. Só um toque: mistu-
rar amizade e dinheiro pode trazer prejuízo, 
beleza?

TOURO  21/4 a 205
Comece o dia focando em seus planos, e colo-
que em prática o que for viável. Saiba que as 
coisas devem fluir melhor se puder contar 
com os amigos e expandir seus horizontes. 
Vale até concorrer à vaga daquele emprego 
que sempre quis!

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Sua intuição segue em alta nesta manhã. Você 
conta com vibes maravilhosas para meditar 
num lugar tranquilo, descobrir algo novo no 
trabalho, perceber quem anda mentindo ou 
quem não merece confiança... Ou seja, é um 
bom momento para afastar gente falsa da sua 
vida de uma vez por todas.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Você começa o dia com ótimas ideias e 
pode pensar fora da caixa para surpreender 
os colegas. Se o trabalho exige viagens, des-
locamentos ou está ligado ao ensino, você 
tem tudo para brilhar logo cedo. A paixão 
pode pegar fogo e deixar o romance ainda 
mais forte! Libere suas fantasias e sur-
preenda o mozão.

LEÃO 22/7 a 22/8
É hora de focar no trabalho, especialmente 
se você anda pensando em dar um salto 
na carreira! Embora seu lado ambicioso 
esteja em destaque, evite dar ordens pra 
todo mundo e busque alternativas mais 
diplomáticas na hora de expor suas ideias, 
tá? Se sair criticando geral e apontando 
erros, pode arrumar treta para os seus 
relacionamentos.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Você começa o dia com mais leveza e pode se 
destacar se unir forças com os colegas, bebê. 
Priorize tudo o que pode ser feito em equipe 
logo cedo, porque as coisas mudam no final 
da manhã e pode ser complicado manter o 
foco nas tarefas.

LIBRA  23/9 a 22/10
Há sinal de algumas mudanças nesta manhã, 
especialmente em casa e no trabalho, mas 
tudo indica que elas serão pra lá de positi-
vas! Aproveite para se concentrar no serviço 
e cuidar de algumas tarefas que ficaram pela 
metade. Bom momento para arrumar um 
cantinho só pra você, especialmente se tem 
trabalhado em casa nos últimos tempos.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
No trabalho, a dica é trocar ideias com cole-
gas e clientes, marcar reunião ou esclarecer 
mal-entendido. Suas habilidades para lidar 
com as pessoas estão em alta, mesmo se tiver 
que fazer contato por telefone ou vídeo. As 
estrelas também protegem os seus interesses 
amorosos, embora nem tudo seja perfeito.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Há indício de bons negócios e dinheiro 
entrando nesta quarta, mas nada vai cair no 
seu colo. Se trabalha em casa, seja em home 
office ou com produtos e serviços para o lar, 
terá mais chance de se destacar. Mas as estre-
las avisam que hoje será preciso cuidado com 
informações importantes.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
A Lua segue em seu paraíso astral, sinal de que 
pode fechar um acordo ou lidar com qualquer 
desafio que pintar pela frente com um pé nas 
costas. No trabalho, sua habilidade para se 
expressar será importante para convencer os 
colegas e vender suas ideias. Ainda assim, será 
preciso cautela ao lidar com dinheiro hoje.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Nesta manhã, os astros favorecem tudo o que 
estiver ligado à casa ou à família. Assuntos 
financeiros também recebem energias mara-
vilhosas e você pode comprar algo desejado 
e importante para o lar, faturar uma grana 
com trabalho feito em casa ou até iniciar um 
empreendimento com alguém da família! 

PEIXES 20/2 a 20/3
Você começa esta quarta com muita habilidade 
para se comunicar. Aproveite para resolver um 
mal-entendido, apresentar novas ideias no tra-
balho ou até colocar o papo em dia com os ami-
gos, ainda que seja virtualmente. Só um aviso: 
redobre a atenção para não perder informação 
importante e mantenha gente fofoqueira bem 
longe do seu caminho, tá? 

Os nascidos em 8 de março são do signo de Peixes com a personalidade de Touro. São 
bastante falantes, populares e comunicativos. Possuem o dom da palavra e tem sensibi-
lidade e dons artísticos, para cantar, representar, dançar e compor músicas. Seu número 
principal é o 20, formado de 2, da Lua e de zero. A Lua que simboliza a mãe num horós-
copo, que confere instabilidade emocional e de comportamento, fases de leviandade e 
irresponsabilidade, bem como sensibilidade excessiva e distorções no comportamento. É 
preciso evitar os maus costumes e a bebida alcoólica, aos quais são predispostos.

Horóscopo nascidos em 8 de março

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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mexicano
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de alguém
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"(?) da Conceição",
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Vinicius de Moraes
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Braço, 
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Elaborar
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Mickey ou
Jerry (TV)

Cobre de
poeira

Ouvir, em
espanhol

Cortou
(galhos)
Represa;

açude

3/arm — ebó — erg — hit — oír. 5/empoa — mitre — polca.
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Crescente
28/03 - 23h33

Cheia
07/03 - 09h42

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 8/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 30
min 23

max 30
min 20

Cascavel
max 29
min 20

Foz do Iguaçu
max 31
min 23

max 29
min 19

Curitiba
max 27
min 17

FASES 
DA LUA

Quinta 9/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sexta 10/3/2023

Poucas nuvens

Nova
21/03 - 14h26

Minguante
14/03 - 23h08
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Polícia e Receita Federal miram
contribuintes que fraudaram dados

O combate à prática de 
crimes de sonegação fiscal 
e estelionato é o objetivo 
da Operação Dark Book, da 
Polícia Federal em conjunto 
com a Receita Federal, ontem 
(terça-feira, 7).

Segundo a Polícia Federal, 
as investigações revelaram 
que com ajuda de um consul-
tor financeiro e de um conta-
dor, declarações de Imposto 
de Renda Pessoa Física (IRPF) 
de profissionais liberais, foram 
retificadas de modo a obterem 
ilegalmente valor maior a ser 

restituído pelo Leão ao contri-
buinte. A estimativa é de que o 
prejuízo ao erário chegue a R$ 
62 milhões.

“Durante os trabalhos, 
identificou-se que a consul-
toria também atuou junto a 
outras categorias profissio-
nais. Foram empregados esfor-
ços para evitar o recebimento 
indevido de restituições”, infor-
mou a Receita.

Na ação, da qual participa-
ram 10 auditores-fiscais e ana-
listas-tributários e 16 policiais 
federais, foram cumpridos 

quatro mandados de busca e 
apreensão, em Minas Gerais, 
expedidos pela 3ª  Vara 
Federal Criminal da Subseção 
Judiciária de Belo Horizonte.

A Justiça também decre-
tou o sequestro e o bloqueio 
de bens e valores dos envol-
vidos. Os responsáveis pela 
consultoria tributária poderão 
responder judicialmente pelos 
crimes de estelionato e contra 
a ordem tributária.

A pena prevista para o crime 
de estelionato majorado é de até 
cinco anos de reclusão e multa.

O Indicador Antecedente de Emprego (Iaemp), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), subiu 0,8 ponto 
em fevereiro deste ano, em relação a janeiro, e chegou a 74,7 pontos. Com o resultado, o índice retoma o patamar 
de dezembro de 2022. O Iaemp busca antecipar tendências do mercado de trabalho com base em entrevistas com 
consumidores e empresários da indústria e dos serviços. Três dos sete componentes do Iaemp contribuíram para o 
crescimento do indicador de janeiro para fevereiro: o indicador de situação atual dos negócios da indústria, emprego 
previsto nos serviços e tendência dos negócios nos serviços.

DIVULGAÇÃO
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Juscelino Filho segue
no governo depois de
negociar com presidente

O  m i n i s t r o  d a s 
Comunicações, Juscelino 
Filho (UB), se reuniu com o 
presidente Lula, na tarde da 
segunda (6), para se explicar 
sobre acusações de uso de 
recursos públicos para agen-
das de interesses particulares. 
Após a reunião, que ele classi-
ficou como “muito positiva”, 
o ministro postou no Twitter 
que segue no cargo e chegou 
a anunciar uma agenda com 
a participação do presidente 
ainda este mês, na Região 
Norte.

“Saí há pouco do Palácio do 
Planalto, onde tive uma reu-
nião muito positiva com o pre-
sidente. Na ocasião, esclareci 
as acusações infundadas feitas 
contra mim e detalhei alguns 
dos vários projetos e ações do 
Ministério das Comunicações. 
Temos muito trabalho pela 
frente!”, escreveu.

“Falamos de expansão 
do 5G, de conectividade em 

Representantes da Frente 
Nacional de Prefeitos (FNP) 
se reuniram com o presidente 
Lula e pediram participação no 
debate sobre a reforma tribu-
tária. O tema é um dos princi-
pais itens da agenda econô-
mica do governo federal no 
atual mandato.

“É muito importante que o 

Prefeitos querem debater
sobre a reforma tributária

A Câmara Legislativa do DF pediu ontem (7) 
que o STF garanta a presença do ex-secretário 
de Segurança do DF Anderson Torres na reunião 
da CPI que investiga as invasões às sedes dos 
Três Poderes. Torres está escalado para com-
parecer amanhã (9). O objetivo do pedido é 
evitar constrangimentos de última hora, como os 
ocorridos na CPI da Covid, quando convidados 
pelos senadores conseguiam na Justiça o direito 
de não comparecer. O pedido será analisado 
por Alexandre de Moraes. Anderson Torres já 
fez um pedido formal para não aparecer. No pri-
meiro depoimento, tomado na semana passada, 
seu ex-secretário-executivo o colocou na linha 
de fogo ao dizer que, mesmo estando na Flórida 
(EUA), Torres era o responsável pela seguran-
ça na capital durante os atos de 8 de janeiro. 
Ontem, parte da sua defesa deixou o caso.

escolas e ações do Norte 
e do Nordeste Conectado. 
Boa notícia: ainda neste 
mês, o presidente Lula e eu 
vamos inaugurar a Infovia 01, 
entre as cidades de Manaus 
e Santarém, ampliando o 
acesso à internet na Região 
Amazônica”, acrescentou. O 
Palácio do Planalto não se 
manifestou sobre o encontro.

ACUSAÇÕES
O ministro, que é deputado 

federal pelo Maranhão e está 
licenciado do mandato, está 
sendo acusado de usar recur-
sos de emendas parlamentares 
para a construção de estradas 
que dão acesso a fazendas 
de sua família na cidade de 
Vitorino Freire (MA). As emen-
das de mais de R$ 5 milhões 
foram repassadas à Prefeitura 
da cidade, que tem sua irmã 
como prefeita.

O ministro também está 
sendo questionado sobre uma 

viagem feita em aeronave ofi-
cial da Força Aérea Brasileira 
(FAB), de Brasília para São 
Paulo, no fim de janeiro, que 
incluiu reuniões de traba-
lho e participação em leilões 
de cavalos. Juscelino Filho é 
criador de cavalos de raça no 
Maranhão. Ele chegou a rece-
ber diárias durante todos os 
dias em que esteve na capi-
tal paulista, mas afirma já ter 
devolvido os recursos.

MINISTRO nega acusações de usar verba 
pública para interesses pessoais

DIVULGAÇÃO

Brasil faça sua reforma tribu-
tária, mas que os municípios 
não sejam isolados [da dis-
cussão]. É fundamental que o 
ISS [imposto municipal] seja 
mantido”, disse o presidente 
da FNP e prefeito de Aracaju, 
Edvaldo Nogueira.

Ele cobrou que os pre-
feitos tenham participação 

“decisiva” na construção das 
propostas. A FNP reúne os 
gestores de todas as capitais 
e os municípios com mais de 
80 mil habitantes. Além de 
Nogueira, participaram do 
encontro os prefeitos Bruno 
Reis (Salvador), Cinthia Ribeiro 
(Palmas) e Edmilson Rodrigues 
(Belém).

DIVULGAÇÃO

Regulação

O ministro Gilmar Mendes, do STF, disse ontem (7), estar 
“absolutamente convencido de que é urgente a disciplina 

das redes sociais”. A fala do ministro foi feita em evento de 
comemoração aos 35 anos da Advocacia-Geral da União 

(AGU). “É fundamental que as plataformas sejam legalmente 
responsabilizadas por suas ações ou por suas omissões”, 

sustentou em sua fala. “É fundamental que, naquele cardápio 
de medidas que já estão previstas na legislação, como não 
divulgação de notícias que atentem contra a moral, bons 
costumes, divulgação de pedofilia, ou de outras situações 

criminosas, que também se insira a defesa da democracia”, 
defendeu o ministro.

O preço da verdade
O deputado Ubiratan Sanderson (PL-RS) foi ao Twitter afirmar 
que o governo Lula ofereceu R$ 60 milhões em emendas tipo 
RP2 para os parlamentares que aceitarem retirar seu nome 
do requerimento de CPMI sobre os atos de 8 de janeiro. 
“Recebi a informação de que emissários de Lula estão 
oferecendo R$ 60 milhões em emendas para quem retirar 
a assinatura do requerimento para instalação da CPMI do 8 
de janeiro. Em confirmando, vou buscar responsabilizar os 
envolvidos pela prática de corrupção ativa e passiva”, disse o 
parlamentar nas redes sociais.

Invasões do MST
A bancada do Novo na 
Câmara dos Deputados 
apresentou ontem (7), 
requerimento de informação 
sobre as mais recentes 
invasões do MST na Bahia. 
O grupo invadiu três 
propriedades produtivas da 
Suzano Papel e Celulose no 
final de fevereiro. Apesar 
de decisões judiciais contra 
o MST, apenas uma dessas 
terras foi desocupada 
até então. Na ação, o 
Novo pede ao ministro do 
Desenvolvimento Agrário 
e Agricultura Familiar, 
Paulo Teixeira (PT), que 
apresente as medidas da 
pasta e do Incra para coibir 
e evitar novas invasões. 
“Os líderes do MST devem 
cobrar a reforma agrária 
do governo. Não dá para 
invadir propriedades 
privadas para forçar uma 
desapropriação. Devem agir 
dentro da lei. É inaceitável e 
antidemocrático!”, afirmou a 
líder do partido na Câmara, a 
deputada Adriana Ventura.

DIVULGAÇÃO

Ameaças
O Planalto tem ameaçado não 
pagar emendas individuais a 
parlamentares de primeiro 
mandato caso eles não 
retirem o apoio ao pedido de 
CPMI dos atos de 8 de janeiro, 
protocolado na semana 
passada pela oposição. 
Governistas trabalharam a 
todo vapor para esvaziar a 
investigação. A CPMI hoje tem 
o apoio de 186 deputados 
federais e 33 senadores. O 
governo federal tem dito a 
deputados que somente vai 
pagar cerca de R$ 13 milhões 
em emendas individuais 
em 2023 aos parlamentares 
que não endossarem a 
investigação. Interlocutores 
do governo procuraram 
alguns parlamentares 
que assinaram o pedido e 
afirmaram que somente 
vão garantir o pagamento 
das emendas no final do 
ano, caso eles demonstrem 
“provas de fidelidade” 
ao governo federal. Uma 
das provas é a retirada de 
assinaturas da CPMI.
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Da Redação ADI-PR Curitiba  
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e por-
tais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

Saúde confirma mais
773 casos e uma morte
por dengue no Estado

O boletim epidemiológico 
da dengue, publicado ontem 
(terça-feira, 7) pela Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesa), 
confirma 773 novos casos e 
uma morte pela doença no 
Paraná. Desde o início do 
atual período sazonal, em 
agosto do ano passado, são 
5.567 casos e seis mortes 
registradas no Estado.

O último óbito refere-se a um 
homem de 68 anos, que tinha 
comorbidades e era residente 
em Foz do Iguaçu. Há, ainda, 
11.283 casos em investigação e 
253 municípios possuem casos 
confirmados de dengue.

Quanto às confirações de 
chikungunya, o boletim informa 
um total de 35 casos da doença. 
Destes, 12 são autóctones e 21 
importados. Os municípios 
de Umuarama (1) e Marechal 
Candido Rondon (1) registra-
ram as primeiras confirmações, 
que ainda estão em investiga-
ção quanto ao local provável 
de infecção (LPI).

A maioria dos casos está 
no município de Foz do Iguaçu 
(11), seguido de Curitiba (5), 
São Miguel do Iguaçu (4), Pato 
Branco (3), Matelândia (2), 
São José dos Pinhais (1), Céu 
Azul (1), Paranavaí (1), Santo 
Antônio do Caiuá (1), Ibiporã 
(1), Jacarezinho (1), Guaíra (1), 

Anvisa suspende autorização
do remédio contra a Covid-19

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
suspendeu temporariamente a 
autorização de uso emergencial 
do medicamento Evusheld (ou 
AZD7442), da AstraZeneca, para 
tratamento de Covid. Segundo 
o anúncio, feito ontem (ter-
ça-feira, 7), a medida ocorreu 
depois que dados apresenta-
dos pela empresa demonsta-
ram uma queda significativa na 
eficácia do medicamento contra 
variantes do coronavírus. 

O remédio foi o primeiro 
com indicação profilática auto-
rizado no país, em fevereiro do 
ano passado. Ele é uma combi-
nação de dois anticorpos mono-
clonais (cilgavimabe + tixagevi-
mabe). Sua aplicação é feita 
por injeção intramuscular. Até 

UMUARAMA e Marechal Candido Rondon registraram os casos de chikungunya, que ainda 
estão em investigação quanto ao local provável de infecção (LPI)

Cuidados
Os criadouros mais comuns do mosquito da dengue são pneus, 

calhas, vasos, pratos de vasos, garrafas, caixas d’água sem tampa ou 
com a tampa quebrada, latas, lonas ou plásticos, ralos, bromélias, 

piscinas sem tratamento, banheiros em desuso, cisternas sem veda-
ção adequada e recipientes que possam acumular água.

Sintomas
Em caso de sintomas como febre, dores no corpo, cansaço e dor 
nas articulações, a população deve procurar os serviços de saúde 
e seguir as recomendações da equipe, evitando que se agrave o 

quadro clínico.

então, o Evusheld tinha indica-
ção de uso na profilaxia pré-ex-
posição, ou seja, em indivíduos 
que não estão infectados com 
a Covid e não tiveram contato 
com o vírus. Também era indi-
cado no tratamento de casos 
leves a moderados de Covid, 
para pacientes que possuem 

alto risco de progressão e agra-
vamento da doença.

A suspensão do medica-
mento ocorreu por unanimi-
dade da Diretoria Colegiada 
da Anvisa e vale até que sejam 
apresentados dados que com-
provem a eficácia do medica-
mento contra as variantes.

Mercedes (1).
A Sesa mantém ações per-

manentes para o combate 
ao mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, zika 
e chikungunya. “As ações de 
combate ao mosquito preci-
sam ser contínuas, estamos 
em alerta e investindo na 
capacitação direcionada aos 
profissionais de saúde para 

prevenção e tratamento des-
sas doenças. Ressalto que 
a participação da popula-
ção é primordial, pois cerca 
de 80% dos criadouros que 
estão nos ambientes inter-
nos das residências e quin-
tais são de fácil remoção ou 
eliminação pela população”, 
disse o secretário de Estado 
da Saúde, César Neves.

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

MEDICAMENTO é produzido pela AstraZeneca; segundo agência, houve queda significa-
tiva na atividade do Evusheld contra variantes
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Soja no Paraná
Os produtores paranaenses 
de soja poderão produzir 
aproximadamente 20,89 
milhões de toneladas de soja 
nesta primeira safra 2022/2023. 
Maior colheita registrada no 
Paraná. A produção representa 
um aumento de 70% no volume 
em comparação com a safra 
2021/2022, quando foram 
produzidas 12,31 milhões de 
toneladas.

Fundo do Sul
O governador em exercício 
Darci Piana debateu com 
deputados de diversos partidos 
e lideranças do setor produtivo, 
na sede do Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo 
Sul (BRDE) em Curitiba, a criação 
do Fundo Constitucional do Sul, 
destinado aos municípios com 
baixo IDH nesta região do País. 
O modelo é semelhante aos 
existentes nas regiões Nordeste, 
Norte e Centro-Oeste e tem como 
objetivo equilibrar desigualdades 
econômicas e sociais.  “É 
fundamental termos consciência 
que essas regiões precisam de 
investimentos e que o fundo 
vai ajudar muito os estados do 
Sul”, destacou o governador em 
exercício, Darci Piana.

Dia da Mulher
Prêmio Rosy de Macedo Pinheiro 
Lima, proposta de autoria dos 
deputados Ademar Traiano e 
Alexandre Curi e das deputadas 
que integram a bancada 
feminina, foi concedido pela 
primeira vez nesta terça-feira 
(7) pela Assembleia Legislativa 
do Paraná. A iniciativa 
homenageou dez mulheres que 
se destacam em suas atividades 
e representam a força, garra 
e determinação da mulher. O 
prêmio é uma homenagem ao 
Dia Internacional da Mulher, 
Rosy de Macedo Pinheiro Lima 
foi a  primeira deputada estadual 
paranaense.

Fomento Paraná
A parceria entre a Fomento 
Paraná e as Agências 
do Trabalhador para a 
disponibilização de microcrédito 
aos empreendedores vai 
continuar. O presidente da 
Fomento, Heraldo Neves, 
e o secretário do Trabalho, 

Varejo paranaense
Pesquisa Conjuntural da Federação do Comércio de Bens, Serviços 

e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) divulgada ontem (terça-
feira, 7), confirma que o varejo paranaense fechou 2022 com 

alta de 3,97%. Os setores com maiores crescimentos de vendas 
no acumulado do ano foram combustíveis (26,33%), livrarias e 
papelarias (23,03%), calçados (21,12%), óticas, cine-foto-som 

(17,4%) e vestuário e tecidos (10,17%).

Qualificação e Renda, Mauro 
Moraes, assinaram o acordo de 
cooperação técnica que renova
 o programa.

Expoingá
A venda dos ingressos para a 
Expoingá 2023, em Maringá, 
no norte do Paraná, já está 
disponível para venda. A 
feira, entre 4 a 14 de maio no 
Parque de Exposições, terá 
diversas atrações. Os bilhetes 
custam a partir de R$ 10. A 
venda dos ingressos deve ser 
adquiridos através do https://
www.guicheweb.com.br/
expoinga-2023_21127

Nota Paraná
O programa Nota Paraná, 
da Secretaria Estadual da 
Fazenda, liberou R$ 30 milhões 
em créditos de parte do ICMS 
aos consumidores. A partir da 
liberação, os usuários podem 
consultar se receberam créditos 
por meio do site do programa.

Cidadania Honorária
A  Câmara Municipal de Curitiba 
entregou ao ex-governador 
Orlando Pessuti (MDB) o título 
de Cidadão Honorário da 
capital paranaense.

Usina solar
A usina solar instalada sobre 
o aterro sanitário do Caximba, 
desativado em 2010, está prestes 
a se tornar um novo símbolo da 
cidade de Curitiba, conhecida 
como capital ecológica já há vários 
anos. A obra será entregue pelo 
prefeito Rafael Greca (PSD) no 
aniversário de Curitiba, em 29 de 
março, dentro da comemoração 
dos 330 anos da capital.

Etapa de fusão
O presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-AL), 
afirmou que a federação que 
deve ser formada entre o PP e 
o União Brasil é um passo para 
a fusão entre as duas legendas. 
O deputado avalia que o País 
terá, em alguns anos, apenas 
sete ou oito partidos, devido 
à reforma eleitoral de 2017, 
o que dificulta o acesso de 
agremiações pequenas e com 
pouca capilaridade nacional aos 
recursos dos fundos partidário 
e eleitoral.
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Municípios receberam 
do Estado R$ 953 mi em 
impostos arrecadados

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria da Fazenda, 
repassou aos municípios para-
naenses cerca de R$ 953,2 
milhões no mês de fevereiro. 
São recursos referentes à parte 
da arrecadação de impostos 
do Paraná, cuja transferência é 
constitucional. Os valores são 
revertidos mensalmente em 
serviços públicos prestados à 
população nas áreas da saúde, 
educação, segurança pública, 
transporte e infraestrutura. 

Deste total, Umuarama rece-
beu, apenas no mês de feve-
reiro, R$ 1.060.535,46. A maior 
parte foi referente à arrecadação 
do Imposto Sobre Propriedade 
de Veículo Automotivo (IPVA), 
que foi de R$ 796.558,12, o 
restante, R$ 263.977,34, foi 
referente ao total líquido 
de arrecadação do Imposto 
Sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços de Transporte 
Interestadual, Intermunicipal e 
de Comunicação (ICMS).

Desde o início do ano, o 
município recebeu em repas-
ses do Estado um total líquido 
de R$ 23.776.881,83.

NO PARANÁ
De tudo o que foi repas-

sado a todos os municípios em 
fevereiro, R$ 554,8 milhões são 
referentes ao Imposto Sobre 
Operações Relativas à Circulação 

Ipardes divulga comportamento
da inflação no PR em fevereiro

Com uma oscilação que vai 
de 0,01% em Foz do Iguaçu 
a 1,14% em Ponta Grossa, 
todos os seis municípios 
que compõem o Índice de 
Preços Regional do Paraná 
– Alimentos e Bebidas, tive-
ram aumento nos preços 
em fevereiro, revertendo o 
resultado do último período, 
de leve queda.

O índice, calculado mensal-
mente pelo Instituto Paranaense 
de Desenvolvimento Econômico 
e Social (Ipardes), avançou 
0,63% no mês passado, frente 
à queda de 0,18% em janeiro. 
O cálculo, divulgado ontem (7), 
mostra aumentos dos preços na 
ordem de 0,95% em Maringá; 

0,78% em Curitiba; 0,55% em 
Cascavel e 0,34% em Londrina.

Em fevereiro, o produto 
de maior alta no Paraná foi a 
laranja pêra, 9,65% – com rea-
juste de 15,29% em Curitiba –, 
seguida dos ovos de galinha, 
8,99% e leite integral, 8,26%. 
O sociólogo Marcelo Antonio, 
coordenador de pesquisas 
periódicas e editoração do 
Ipardes, explicou que a eleva-
ção dos preços, no caso da 
laranja pera, está atrelada à 
baixa oferta da fruta no mer-
cado interno, fato intima-
mente relacionado ao atraso 
na colheita.

“Já os aumentos nos pre-
ços dos ovos de galinha estão 

relacionados aos altos cus-
tos de produção, que levou 
os produtores a descartarem 
as aves poedeiras, resultando 
em menor oferta do produto, 
mesmo em um período de ele-
vado consumo”, informou.

Em movimento atípico para 
o mês de fevereiro, a alta de 
leite e seus derivados, segundo 
o Ipardes, tem como principal 
causa a limitação na produção, 
por motivos climáticos, pela 
severa estiagem no extremo 
Sul do Estado e o excesso de 
chuvas no Sudeste e Centro-
Oeste. “Acrescente-se a isso o 
alto custo da ração, que impac-
tou fortemente a cadeia produ-
tiva dos laticínios”, disse.

EM fevereiro, o município recebeu do Governo do Estado, R$ 1.060.535,46. A maior parte 
foi referente à arrecadação do IPVA (R$ 796.558,12).

ALEX MIRANDA

de Mercadorias e Serviços 
de Transporte Interestadual, 
Intermunicipal e de Comunicação 
(ICMS). O valor depositado aos 
municípios corresponde a 25% 
do arrecadado pelo Estado. Desse 
montante, 20% são direciona-
dos ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 
Básica (Fundeb). 

Do valor restante, R$ 392,6 
milhões foram oriundos do 
Imposto sobre Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA), 
em razão dos pagamentos da 
segunda parcela do ano de 
2023. Também foram destina-
dos recursos do fundo de expor-
tação (R$ 5,52 milhões) e royal-
ties do petróleo (R$ 204,2 mil) 
arrecadados pelo Estado. 

As transferências são 

liberadas de acordo com os res-
pectivos Índices de Participação 
dos Municípios (IPM), conforme 
determina a Constituição 
Federal. Eles são apurados 
anualmente para aplicação no 
exercício seguinte, observando 
os critérios estabelecidos pelas 
legislações estaduais.

As cidades que receberam 
os maiores valores desde o 
início de 2023, são Curitiba 
(R$ 138,5 milhões); Araucária 
(R$ 43,7 milhões); Londrina 
(R$ 35,8 milhões); São José 
dos Pinhais (R$ 33,8 milhões); 
Maringá (R$ 33,6 milhões); 
Cascavel (R$ 26,6 milhões);

Ponta Grossa (R$ 25,9 
milhões); Foz do Iguaçu (R$ 20,1 
milhões); Toledo (R$ 16,2 milhões) 
e Guarapuava (R$ 14,7 milhões).

Peso da culpa 
O União Brasil e o Governo inteiro já têm a quem culpar pela 

sucessão de encrencas na ficha do ministro das Comunicações, 
Juscelino Filho, que balança no cargo: o padrinho é o senador 
Davi Alcolumbre (UB-AP). Expoentes do PT têm lembrado aos 
ministros palacianos que a chance dada pelo presidente Lula a 

Alcolumbre daria B.O.

Vale quanto?
Fazendeiros que leram aqui 
a nota sobre o projeto da 
Vale de criar um parque 
eco num cinturão verde em 
Brumadinho (MG) reclamam 
que a mineradora subvaloriza 
a oferta pelas terras. Na praça, 
hoje, 1 hectare (10.000 m2) 
é negociado a R$ 300 mil 
naquela região, rica em 
fontes e vegetação. A Vale 
oferece menos que a metade 
disso. A região é valorizada 
por ter muitas chácaras e ser 
próxima de BH.

O Consultor

Mais longevo inquilino da 
Lava Jato na cadeia, o ex-
governador do Rio de Janeiro 
Sérgio Cabral saiu cheio de 
projetos da cela. Quer ser 
consultor de comunicação 
e marketing - e já existem 
grandes empresários 
interessados nos serviços, 
discretamente. A despeito da 
ficha corrida, Cabral ajudou 
muita, muita gente nestes 
anos todos, em diferentes 
segmentos. Não só na 
política - onde a maioria vira 
as costas para ex-presidiários 
- e tem o respeito de uma 
classe alta abastada e que 
abre portas.

ESPLANADEIRA
# O acadêmico e deputado federal Paulo Fernando Melo 
palestra sobre vida e obra de Enéas Carneiro no Instituto 
Histórico Geográfico de Brasília dia 13.  # CASA&VIDEO 

promove hoje ação de mini-salão de beleza, demonstração 
de produtos e brindes. # Oliveira Trust fechou 2022 com 
receita bruta de R$ 241 milhões. # Diageo anuncia nova 

fábrica em Itaitinga, no Ceará # Sem Parar aumentou em 90% 
presença em postos de combustíveis de Brasília. # Pesquisa 
da BrandLoyalty: quase 70% dos brasileiros gastam mais em 

estabelecimentos com programas de fidelidade.

Apoio jurídico
A ala bolsonarista que 
sobreviveu às urnas na Câmara 
dos Deputados já tem point em 
Brasília.  Um grupo a priori de 
30 tem se reunido na casa da 
advogada Karina Kufa no Lago 
Sul. Primeira advogada do então 
deputado Jair Bolsonaro, Kufa 
conquistou o clã e um séquito 
de parlamentares após ganhar 
ações no TRE e TSE para 
o ex-presidente.

Pacato cidadão
Comissários da Azul Linhas 
Aéreas tiveram trabalho 
ontem para convencer 
um pacato senhorzinho a 
alterar seu assento da janela 
no corredor da saída de 
emergência. A regra da ANAC 
proíbe maiores de 60 anos 
de viajar neste corredor. O 
passageiro da poltrona 14 A 
no voo 2780 BH-Brasilia era 
o deputado federal Patrus 
Ananias (PT-MG), 71 anos, 
ex-ministro do Bolsa Família 
de Lula I. Após alguns pedidos, 
ele aceitou trocar de lugar.

Brasília-Caracas
A reativação das relações 
diplomáticas entre Brasil e 
Venezuela, determinada pelo 
presidente Lula da Silva logo 
no 1° dia de Governo animou 
grandes empresários brasileiros. 
Já se articula o envio de uma 
missão comercial a Caracas a 
fim de explorar as possibilidades 
de negócios que se anunciam. O 
comércio bilateral já alcançou a 
marca de US$ 6 bilhões anuais. 
No Governo Bolsonaro, por 
questões ideológicas (dos dois 
lados!) caiu para menos de 
US$ 1 bilhão.
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8 de março

Dia Internacional da Mulher

Ela tem força especial,
encanto sem igual, 
abraço que acalanta, 
fórmula que encanta, 
amor profundo, 
sensibilidade que 
encanta o mundo, ela é:

Sociedade Rural projeta alta nas
negociações durante a Expo 2023

O presidente da Sociedade 
Rural, Milton Gaiari, fez uma nova 
projeção do volume de negó-
cios na 48ª Expo Umuarama/21ª 
Internacional, que será aberta 
amanhã (quinta-feira, 9) e seguirá 
até o domingo (19), no parque 
Dario Pimenta da Nóbrega.

Inicialmente a entidade 
ruralista trabalhava com a 
expectativa de movimentar 
em torno de R$ 80 milhões nos 
setores de comércio, indústria 
e prestação de serviços, além 
do setor animal. Pela nova esti-
mativa, o número deve superar 
os R$ 100 milhões.

“Este ano estamos com 
recorde de mais de 400 expo-
sitores, parte considerável na 
linha do agronegócio, direta ou 
indiretamente. Conversando 
com muitos deles e analisando 
as metas que pretendem atin-
gir, acreditamos que será pos-
sível surpreender em todos os 
setores”, disse.

Conforme Gaiari, a expo-
sição continua reverberando 

no resultado de vendas das 
empresas até dois meses após 
a sua conclusão. O presidente 
também ressaltou que a Expo 
Umuarama é muito mais que 
shows musicais e rodeio de 
ponta. “Essas atrações artísticas 
e culturais ganham o noticiário, 
mas à frente da grande agenda 
popular existe toda uma parte 
técnica, nossa verdadeira vitrine 
do que temos de melhor”.

ABERTURA
A  a b e r t u ra  d a  E x p o 

Umuarama 2023 acontecerá 
amanhã, às 20h, em soleni-
dade para autoridades, dire-
tores e convidados. A entrada 
no parque, no entanto, será 
gratuita para os visitantes, que 
poderão conferir as novidades 
espalhadas pela área de quase 
240 mil metros quadrados.

LEILÕES
Mais de 5.000 mil animais 

de renomados criatórios e 
genética comprovada estarão 

disponíveis nos leilões de 
raças. A agenda é a seguinte: 
sábado (11/3), 18h, 2o Leilão 
Preto no Branco, de touros; 
domingo (12/3), 18h, Leilão do 
Criador, gado de corte; quinta 
(16/3), 19h, 7o Leilão Jovens 
Ruralistas; sábado (18/3), 18h, 
Leilão Reprodutores Nelores 
PO; domingo (19/3), 18h, Leilão 
de gado de corte especial.

SHOWS E RODEIO
A grade de shows, consi-

derada a maior da história do 
evento, será aberta na sex-
ta-feira (10), com Henrique e 
Juliano. No sábado (11) tem 
dobradinha com Clayton e 
Romário mais Guilherme 
e Benuto mais DJ Math, o 
Gigante do Funk. Ainda estão 
programadas as apresenta-
ções de Bruno e Marrone mais 
Hugo e Guilherme (sexta, 17) e 
Jorge e Matheus (sábado, 18).

A edição deste ano traz 
seis dias de entrada gra-
tuita. Além desta quinta, os 

visitantes terão portões aber-
tos no domingo (12), com apre-
sentação de motocross do 

campeão Joaninha (18h30), e 
de segunda (13) a quinta (16), 
com rodeio.

COM mais de 400 expositores, parte considerável na linha do agronegócio, a previsão é de 
que a feira deste ano surpreenda em todos os setores

ASSESSORIA



7Quarta-feira, 8 de março de 2023   LOCAL@tribunahojenewsumuarama

Assine o TRIBUNA HOJE

(44)3056-6050

Umuarama dá novo passo para conhecer
os modelos de estacionamento rotativo

Por determinação do prefeito Hermes 
Pimentel, representantes da Secretaria 
Municipal de Segurança, Trânsito e 
Mobilidade Urbana (Sestram) dedicam-
-se a analisar modelos de sistemas de 
estacionamento rotativo pago para ser 
implantado em Umuarama. Várias reu-
niões com empresas especializadas 
já foram realizadas e nesta semana a 
equipe realizou duas visitas técnicas: a 
Ponta Grossa e a Francisco Beltrão.

Em Ponta Grossa, que possui 390 mil 
habitantes, eles visitaram a Autarquia 
Municipal de Trânsito e Transportes 
(AMTT), onde conheceram o sistema 
OCR de monitoramento utilizado 
naquele município, onde é possível 
identificar e rastrear placas automo-
tivas por meio de um software, que 
envia as informações à central. “É o 
mesmo sistema apresentado aqui em 
Umuarama na semana passada ao pre-
feito e aos secretários, que utiliza um 
aplicativo onde tudo é feito por meio 
do celular [smartphone]”, conta supe-
rintendente da AMTT, João Rodrigo 
Pontes.

Ele detalhou todas as vantagens e 
legislações pertinentes para a admi-
nistração do modelo, destacando que 
uma das principais vantagens para 
os motoristas é ‘seguramente a não 

necessidade de buscar por um agente 
de venda de bilhetes ou cartões impres-
sos, sendo tudo monitorado com tec-
nologia de ponta, garantindo arreca-
dação para a prefeitura e pagamento 
justo ao usuário do sistema’.

Ainda em Ponta Grossa, os repre-
sentantes da Sestram visitaram a 
Associação Comercial e Industrial, 
onde foram recepcionados pela pre-
sidente Georgia Bochenek e pelo dire-
tor Jarbas Góes. “Eles afirmaram que 
os comerciantes aprovaram o sistema 
de estacionamento rotativo digital 
implantado e deram detalhes sobre 
como foi o processo de negociação, 
apresentando pontos que devem ser 

observados, o que foi de muita rele-
vância para nós”, relatou o assessor 
especial Kenny Gonçalves.

SISTEMA HÍBRIDO
Em Francisco Beltrão, município 

de quase 100 mil habitantes, o sis-
tema adotado é o modelo híbrido, pelo 
menos neste momento, conforme expli-
cou Marilda Galvan Ribeiro, diretora do 
Debetran (Departamento Beltranense 
de Trânsito). “Estamos implantando o 
modelo digital, mas também mantemos 
agentes de trânsito na venda de cartões. 
Em um segundo momento, conforme 
os usuários forem se adaptando ao sis-
tema digital, com tudo feito por meio de 

aplicativo de celular, vamos ter o sistema 
único”, pontua.

Gonçalves acrescentou que mais 
visitas técnicas devem ser realizadas 
nos próximos dias, sempre com o obje-
tivo de pesquisar in loco a realidade 
dos sistemas, obtendo elementos para 
auxiliar a administração municipal – e a 
comissão de estudo sobre o tema – na 
tomada de decisão sobre o modelo que 
será adotado em Umuarama. “Como 
comentou Pimentel, ter o estaciona-
mento rotativo é muito importante 
para a economia local, para os moto-
ristas e para os empresários, porém, é 
preciso que seja algo absolutamente 
justo e transparente”.



8 LOCAL   Quarta-feira, 8 de março de 2023 @tribunahojenewsumuarama6 GERAL   Quarta-feira 8 de março de 2023 @oparana hojenews

Dono da própria 
semente

Reservar parte dos grãos colhidos para serem 
utilizados como sementes no plantio seguinte é um 
direito do produtor rural. A prática tem nome conhecido: 
“salvar sementes”, e deve obedecer a uma série de 
regras legais para não ser confundida com a pirataria 
de sementes, que é um crime grave.

Quando existe o desejo de salvar sementes para 
uso próprio, o primeiro passo é declarar essa intenção 
ao Ministério da Agricultura (Mapa), informando qual a 
área que destinará para produção de sementes e qual 
a cultivar que será plantada. Essa reserva deve ser 
utilizada exclusivamente na safra seguinte. Se quiser 
utilizar sementes salvas ano após ano, basta fazer a 
declaração antes de cada safra.

No caso dos agricultores familiares, as normas 
são um pouco mais brandas, não é necessário 
declarar a intenção de reservar ao Mapa, mas outras 
regras permanecem, como por exemplo só salvar 
uma quantidade de sementes compatível com a área 
plantada e beneficiar essas sementes apenas na 
sua propriedade. Mesmo sem a obrigatoriedade da 
declaração, esses produtores também estão sujeitos à 
fiscalização das autoridades competentes.

Vale lembrar que as sementes comerciais são 
fruto de intenso investimento em pesquisa por parte 
das empresas e muitas vezes levam vários anos 
para tornarem-se viáveis em campo. Dessa maneira, 
quando deixamos de pagar por elas, essa pesquisa por 
novos cultivares também é desacelerada.

sistemafaep.org.br

União feminina a favor do campo
A participação das mulheres dentro e fora da por-

teira tem ganhado força nos últimos anos. É incontes-
tável que elas vêm conquistando espaços e demons-

trando competência para atuar em diversos segmentos 
do setor agropecuário. Alguns números corroboram. São 
quase 1 milhão de mulheres comandando propriedades 
rurais no Brasil, sendo 104 mil na região Sul, conforme 
dados do Censo Agropecuário 2017 (último realizado). 
Essa mesma pesquisa mostra que, a cada dez lideran-
ças no campo pelo menos duas são mulheres. Como 

se refere a uma realidade de seis anos atrás, podemos 
apostar que esses números cresceram ainda mais.
No Paraná, esse movimento ganhou ainda mais força 

quando, em 2021, a FAEP identificou a necessidade de pro-
mover um espaço específico para impulsionar a presença 
das mulheres no setor agropecuário, criando a Comissão 

Estadual de Mulheres da FAEP (CEMF). Desde então, pode-
mos constatar que o espírito de liderança entre as mulheres 
está avançando a passos largos no meio rural paranaense.

Nos eventos promovidos pela FAEP, esse cenário femi-
nino já é uma realidade irrefutável. Na série de encontros 
“Liderança Rural – Cultivando Conexões”, que reuniu mais 

de 2,5 mil participantes em dez municípios do Paraná, 
em junho de 2022, 46% do público eram formados por 
mulheres. No Encontro Estadual de Líderes Rurais, em 
dezembro do ano passado, mais de 70% eram mulhe-
res, entre os 4 mil participantes que vieram a Curitiba.

A Comissão Estadual de Mulheres da FAEP também 
tem objetivos locais, como a criação de grupos femininos 

nos sindicatos rurais do Paraná. Desde a criação, foram 
formadas 50 comissões locais, que já somam mais de 1,7 

mil mulheres engajadas no sistema sindical. Com essa 
estratégia, elas estão mais organizadas e determinadas a 
assumirem papéis importantes na tomada de decisões.

Mas o trabalho não para, já que essas mulheres têm 
sede de desenvolvimento e conquista. Em 2023, as nos-
sas coordenadoras da Comissão Estadual vão acompa-
nhar de perto as comissões locais já consolidadas, além 

de incentivar a criação de novos grupos. Participação 
em eventos técnicos e feiras também estão na lista de 
ações. E, como sabemos que conhecimento é funda-

mental para o crescimento, capacitações técnicas tam-
bém estão no radar das nossas mulheres do agro.

Todo esse trabalho tem resultado em reconhecimento 
além dos limites do Paraná. A Comissão Estadual de Mulhe-
res da FAEP foi citada pela revista Forbes na lista “50 Grupos 

de Mulheres do Agro do Brasil”. Ao longo de 2023, diver-
sas federações estiveram na nossa sede para conhecer o 

nosso trabalho, com a intenção de formar a sua comissão 
de mulheres. Recentemente, a própria Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) decidiu criar uma 

comissão nacional de mulheres inspirada no trabalho que 
temos realizado aqui. Resumindo, essa é mais uma marca 

que o Paraná está deixando na agropecuária brasileira.
Esses reconhecimentos nos enchem de orgulho e, sem 

dúvida, motivam ainda mais a mobilização feminina no 
Paraná. Sabemos que ainda há um longo caminho a ser 
percorrido, com desafios e obstáculos. Mas, diante do 

que vimos até agora, podemos esperar muitas conquis-
tas e iniciativas inspiradoras por parte destas mulheres 
do campo. Essa é a virada de chave que a agropecuária 

precisa para se tornar ainda mais competitiva e robusta. 
Pois, como as nossas mulheres reverberam com seu grito 

de guerra a cada encontro: “O Paraná precisa de nós!”

Ágide Meneguette,
presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR

Dono da própria 
semente

Reservar parte dos grãos colhidos para serem 
utilizados como sementes no plantio seguinte é um 
direito do produtor rural. A prática tem nome conhecido: 
“salvar sementes”, e deve obedecer a uma série de 
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de sementes, que é um crime grave.

Quando existe o desejo de salvar sementes para 
uso próprio, o primeiro passo é declarar essa intenção 
ao Ministério da Agricultura (Mapa), informando qual a 
área que destinará para produção de sementes e qual 
a cultivar que será plantada. Essa reserva deve ser 
utilizada exclusivamente na safra seguinte. Se quiser 
utilizar sementes salvas ano após ano, basta fazer a 
declaração antes de cada safra.

No caso dos agricultores familiares, as normas 
são um pouco mais brandas, não é necessário 
declarar a intenção de reservar ao Mapa, mas outras 
regras permanecem, como por exemplo só salvar 
uma quantidade de sementes compatível com a área 
plantada e beneficiar essas sementes apenas na 
sua propriedade. Mesmo sem a obrigatoriedade da 
declaração, esses produtores também estão sujeitos à 
fiscalização das autoridades competentes.

Vale lembrar que as sementes comerciais são 
fruto de intenso investimento em pesquisa por parte 
das empresas e muitas vezes levam vários anos 
para tornarem-se viáveis em campo. Dessa maneira, 
quando deixamos de pagar por elas, essa pesquisa por 
novos cultivares também é desacelerada.

sistemafaep.org.br

Gasolina aumenta em
média quase 9% e
diesel cai mais de 7%

A gasolina foi o combus-
tível que mais aumentou de 
preço nos últimos 30 dias, con-
forme pesquisa realizada pela 
Secretaria Municipal de Proteção 
e Defesa do Consumidor – 
Procon Umuarama divulgada 
ontem (terça-feira, 7). Ela cus-
tava, em média, R$ 5,01 no iní-
cio de fevereiro e custa agora R$ 
5,45, o que dá uma diferença de 
8,8%. Já o óleo diesel registrou 
uma queda de 7,3% - custava 
R$ 6,04 e agora custa R$ 5,60. O 
etanol praticamente manteve o 
mesmo preço (custava R$ 3,89 e 
agora custa R$ 3,90).

A pesquisa mensal, rea-
lizada entre os dias 2 e 3 de 
março em 43 postos de com-
bustíveis da cidade e dos dis-
tritos, identificou que a gaso-
lina mais barata foi encontrada 
a R$ 4,98 e a mais cara a R$ 
5,79, uma diferença de 16,3%. 
O etanol mais barato custa R$ 
3,78 e o mais caro R$ 4,90, uma 
diferença de 29,6% e o óleo 
diesel mais barato foi encon-
trado a 5,44 e o mais caro a R$ 
5,84, uma diferença de 7,3%.

O secretário Deybson 
Bitencourt comenta que o 
motorista que quiser econo-
mizar deve pesquisar. “A título 
de comparação, fizemos a 
seguinte análise, considerando 
que o tanque de combustíveis 
de um carro de passeio tem 55 
litros. Se abastecermos com a 

Oito novos casos de Covid são confirmados
O Boletim Covid divulgado 

ontem (terça-feira, 7) informa 
que oito novos casos foram con-
firmados, sendo quatro mulhe-
res, quatro homens e nenhuma 
criança. Neste ano de 2023, 708 
pessoas foram diagnosticadas 
com covid-19, uma média de 
11 casos diários. Novamente 
não há nenhuma pessoa de 
Umuarama internada para tra-
tamento de Covid (nem em 
enfermarias e nem em UTI), 
conforme relatórios das pró-
prias instituições hospitalares 
credenciadas pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde) na cidade.

De acordo com o informa-
tivo, existem hoje 59 pessoas em 
isolamento domiciliar, conside-
rando que são 53 casos ativos e 
outros seis suspeitos. Desde o 

PESQUISA do Procon indica ainda que etanol mais barato custa R$ 3,78 e o mais caro R$ 
4,90, uma diferença de quase 30%
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Gás de cozinha
A segunda pesquisa de preços apresentada pelo Procon nesta ter-
ça-feira (7) é a respeito do GLP (gás liquefeito de petróleo, também 
conhecido como gás de cozinha). O botijão de 13 quilos mais barato 
foi encontrado a R$ 89,99 e o mais caro a R$ 125, uma diferença de 
38,9%. “Vale destacar que esses preços são para retirada no local da 

revenda, ou seja, sem a taxa de entrega. Quando consideramos a taxa 
de entrega, o gás mais barato custa R$ 105 e o mais caro R$ 130, uma 
variação de 23,8%”, informa, comentando ainda que houve uma redu-
ção de 1,64% no preço médio do botijão de gás, que custava R$ 105,05 

no mês passado e agora é encontrado a R$ 103,33.

gasolina mais barata vamos 
gastar R$ 273,90 e se abaste-
cermos coma mais cara vamos 
gastar R$ 318,45. Dá para eco-
nomizar R$ 44,55 – ou seja, dá 
para colocar 9 litros de com-
bustível a mais”, observa.

Outro ponto destacado 
pelo secretário é com relação 
ao cálculo que deve ser feito 
pelos motoristas que possuem 

carros flex. “Para valer a pena 
abastecer com etanol é preciso 
que o preço do litro deva ser 
ao menos 30% menor que o da 
gasolina, já que o desempenho 
do automóvel com esse com-
bustível é também, em média, 
30% menor. Em Umuarama 
essa diferença fica em 71,5%, 
ou seja, é melhor abastecer 
com gasolina”, pontua.

início da pandemia, em março 
de 2020, 41.950 pessoas foram 
diagnosticadas com covid-19 
e deste total 41.534 se recupe-
raram. Nesse período de três 
anos, 360 pessoas faleceram em 
consequência de complicações 

causadas pelo coronavírus. 
Diante desses números, a 
Sesa (Secretaria de Estado da 
Saúde) classifica Umuarama 
com bandeira verde, quando 
o risco de contaminação é con-
siderado baixo.

EXISTEM ainda 67 pessoas em isolamento domiciliar, com 56 casos ativos e 11 suspeitos
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Pela manhã, há sinal de ótimas energias para 
cuidar da sua grana. Talvez nem tudo seja 
perfeito, mas manter segredo sobre os seus 
projetos ou sobre um dinheiro inesperado 
que ganhou ajuda a manter os fofoqueiros 
de plantão bem longe. Só um toque: mistu-
rar amizade e dinheiro pode trazer prejuízo, 
beleza?

TOURO  21/4 a 205
Comece o dia focando em seus planos, e colo-
que em prática o que for viável. Saiba que as 
coisas devem fluir melhor se puder contar 
com os amigos e expandir seus horizontes. 
Vale até concorrer à vaga daquele emprego 
que sempre quis!

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Sua intuição segue em alta nesta manhã. Você 
conta com vibes maravilhosas para meditar 
num lugar tranquilo, descobrir algo novo no 
trabalho, perceber quem anda mentindo ou 
quem não merece confiança... Ou seja, é um 
bom momento para afastar gente falsa da sua 
vida de uma vez por todas.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Você começa o dia com ótimas ideias e 
pode pensar fora da caixa para surpreender 
os colegas. Se o trabalho exige viagens, des-
locamentos ou está ligado ao ensino, você 
tem tudo para brilhar logo cedo. A paixão 
pode pegar fogo e deixar o romance ainda 
mais forte! Libere suas fantasias e sur-
preenda o mozão.

LEÃO 22/7 a 22/8
É hora de focar no trabalho, especialmente 
se você anda pensando em dar um salto 
na carreira! Embora seu lado ambicioso 
esteja em destaque, evite dar ordens pra 
todo mundo e busque alternativas mais 
diplomáticas na hora de expor suas ideias, 
tá? Se sair criticando geral e apontando 
erros, pode arrumar treta para os seus 
relacionamentos.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Você começa o dia com mais leveza e pode se 
destacar se unir forças com os colegas, bebê. 
Priorize tudo o que pode ser feito em equipe 
logo cedo, porque as coisas mudam no final 
da manhã e pode ser complicado manter o 
foco nas tarefas.

LIBRA  23/9 a 22/10
Há sinal de algumas mudanças nesta manhã, 
especialmente em casa e no trabalho, mas 
tudo indica que elas serão pra lá de positi-
vas! Aproveite para se concentrar no serviço 
e cuidar de algumas tarefas que ficaram pela 
metade. Bom momento para arrumar um 
cantinho só pra você, especialmente se tem 
trabalhado em casa nos últimos tempos.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
No trabalho, a dica é trocar ideias com cole-
gas e clientes, marcar reunião ou esclarecer 
mal-entendido. Suas habilidades para lidar 
com as pessoas estão em alta, mesmo se tiver 
que fazer contato por telefone ou vídeo. As 
estrelas também protegem os seus interesses 
amorosos, embora nem tudo seja perfeito.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Há indício de bons negócios e dinheiro 
entrando nesta quarta, mas nada vai cair no 
seu colo. Se trabalha em casa, seja em home 
office ou com produtos e serviços para o lar, 
terá mais chance de se destacar. Mas as estre-
las avisam que hoje será preciso cuidado com 
informações importantes.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
A Lua segue em seu paraíso astral, sinal de que 
pode fechar um acordo ou lidar com qualquer 
desafio que pintar pela frente com um pé nas 
costas. No trabalho, sua habilidade para se 
expressar será importante para convencer os 
colegas e vender suas ideias. Ainda assim, será 
preciso cautela ao lidar com dinheiro hoje.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Nesta manhã, os astros favorecem tudo o que 
estiver ligado à casa ou à família. Assuntos 
financeiros também recebem energias mara-
vilhosas e você pode comprar algo desejado 
e importante para o lar, faturar uma grana 
com trabalho feito em casa ou até iniciar um 
empreendimento com alguém da família! 

PEIXES 20/2 a 20/3
Você começa esta quarta com muita habilidade 
para se comunicar. Aproveite para resolver um 
mal-entendido, apresentar novas ideias no tra-
balho ou até colocar o papo em dia com os ami-
gos, ainda que seja virtualmente. Só um aviso: 
redobre a atenção para não perder informação 
importante e mantenha gente fofoqueira bem 
longe do seu caminho, tá? 

Os nascidos em 8 de março são do signo de Peixes com a personalidade de Touro. São 
bastante falantes, populares e comunicativos. Possuem o dom da palavra e tem sensibi-
lidade e dons artísticos, para cantar, representar, dançar e compor músicas. Seu número 
principal é o 20, formado de 2, da Lua e de zero. A Lua que simboliza a mãe num horós-
copo, que confere instabilidade emocional e de comportamento, fases de leviandade e 
irresponsabilidade, bem como sensibilidade excessiva e distorções no comportamento. É 
preciso evitar os maus costumes e a bebida alcoólica, aos quais são predispostos.

Horóscopo nascidos em 8 de março

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 27

Benjamin
(?),

estadista
inglês

Antigo 
selo das
cartas 

Os ambi-
entes fre-
quentados
pelos ricos

Ácido (?):
compõe 
o suco

gástrico
Bartolo-
meu (?),
político

argentino

Combate o
trabalho
infantil
(sigla)

Contrário à
boa con-
duta pro-
fissional

Oferenda
ao orixá
(bras.)

"Fui 
no (?)",
cantiga
de roda

Doença 
neurológica
de Macha-
do de Assis

Afecção 
respirató-
ria de Avril

Lavigne

"Fala (?),
Mãe!",
filme

brasileiro
Pequeno
carnívoro
de pele

apreciada

Indica o
Oeste na
rosa dos
ventos

Que é
muito
zeloso

Tradi-
cional
dança
tcheca 

Parente
que rejei-
tou Fedra
(Mit. gr.)

Antigo a-
nestésico
cirúrgico

Formação
comum no
deserto do

Saara 

Música de
sucesso
(inglês)

Situado no
passado

Benefício
criado por

Médici
(sigla)

Odilon
Redon,
pintor

francês 
Cada item

de uma
prova

escolar
(?) célula
humana:
o óvulo
(Anat.)

Segredos
(fig.)

Movimento católico
que se opôs à luta

entre
classes

defendida
pela

doutrina
marxista

(?)-inflamatório:
remédio para artrite

A classe dos que
têm "sangue azul"

Duas
drogas
ilícitas

Ator e
humorista
mexicano

Folheto de viagem

1/5 do
lustro

País do
Vale da
Morte

Aquilo que
é próprio

de alguém

Foco do "lifting"
"(?) da Conceição",

peça teatral de
Vinicius de Moraes

Vazios

Braço, 
em inglês

Elaborar
(leis)

Mickey ou
Jerry (TV)

Cobre de
poeira

Ouvir, em
espanhol

Cortou
(galhos)
Represa;

açude

3/arm — ebó — erg — hit — oír. 5/empoa — mitre — polca.
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C A P O N A C E L A

V E N T I L A V A
C A R D E A L E G

C O A M A D R O
I B P E N O S A

T A N A T O S S O N O

Símbolo
do naipe
de paus

(baralho)

Famosa
obra de 

Beethoven

Estudo
científico
de Ernst
Haeckel

Espaço de 
exposições
no Ibira-

puera (SP)

Rude;
grosseiro

Alexandre
(?), ator

brasileiro

Sabor de-
sagradável
frequente
no caju

Ed (?): o
detetive

criado por
Verissimo 

Neil Si-
mon, dra-
maturgo
dos EUA

Resso-
nância

Magnética
Nuclear

O territó-
rio do Qui-
lombo dos
Palmares

Arejava
(o recinto)

Integra o 
Sacro Co-
légio e ele-
ge o Papa
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cemitério
no terreno
da igreja
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incontrolá-
vel no nar-
coléptico
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de se loca-
liza a CSN
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ocorrido no Rio de
Janeiro, em 1904
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(?)

d'Estaing,
político 
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errônea de discrimi-
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"Fast-(?)", comida
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(?) Kardec: o Codifi-
cador do Espiritismo

Cesta do
aeróstato
A 4ª dimen-
são (Fís.) 

"Doctor",
em Ph.D.
Madeira

resistente

Filtram
Pulsão da

morte
(Psican.)

Actínio
(símbolo)
Precedeu 
o Windows

Galinha
(gíria)

Um bilhão
(fam.)

4/capo — food — mort — rice. 6/nacela. 7/giscard — tânatos.
   

Crescente
28/03 - 23h33

Cheia
07/03 - 09h42

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 8/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 30
min 23

max 30
min 20

Cascavel
max 29
min 20

Foz do Iguaçu
max 31
min 23

max 29
min 19

Curitiba
max 27
min 17

FASES 
DA LUA

Quinta 9/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sexta 10/3/2023

Poucas nuvens

Nova
21/03 - 14h26

Minguante
14/03 - 23h08
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A Coluna aborda o empoderamento feminino e a terapia
Empoderamento feminino 

é um assunto amplamente 
discutido nos dias atuais e 
com razão – as mulheres ainda 
enfrentam uma série de pro-
blemas que afetam negativa-
mente as suas vidas, integri-
dade física e saúde mental.

Para encontrar maneiras de 
superar esses desafios, é pre-
ciso investigar como empoderar 
as mulheres brasileiras política, 
social, emocional, profissional e 
financeiramente. A terapia pode 
desempenhar um papel significa-
tivo nesse processo de obtenção 

COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

de poder sobre a própria vida.
A terapia, assim como múl-

tiplas questões associadas, 
promove a autonomia, auto-
conhecimento e amor-próprio.

Quando esses fatores se 
encontram debilitados, as pes-
soas não conseguem cuidar de 
si. E como se tornar alguém 
empoderado quando você não 
se sente bem na própria pele 
e desconhece as suas qualida-
des, forças e talentos?

Você já se sentiu impotente? 
Como se não conseguisse tomar 
as rédeas da sua própria vida 

por razões que parecem ir além 
das suas capacidades pessoais? 
Quando parece que você conse-
guirá colocar tudo em ordem, 
outro problema surge em outra 
esfera da sua vida?  

A pessoa ainda não empo-
derada costuma se sentir assim. 
As dificuldades que ela precisa 
enfrentar todos os dias refletem 
na sua autoimagem, bem-estar, 
liberdade e noção de identidade.

O termo ‘empoderamento’ 
significa a ação de se tornar 
poderoso e obter domínio 
sobre a própria vida. Quando 

se obtém esse tipo de poder, as 
pessoas são capazes de tomar 
decisões visando o seu bem-
-estar e crescimento pessoal.

Elas também se afastam 
do que lhe causam mal, pois 
reconhecem o seu valor. Isso 
significa recusar propostas de 
trabalho abusivas, terminar 
relacionamentos doentios e 
manter distância de amizades 
e familiares aproveitadores.

Assim, o empoderamento 
feminino está associado 
ao processo de obtenção 
de poder das mulheres na 

sociedade. É a ação de fazer 
com que mulheres se sintam 
donas de suas vidas e tenham 
acesso aos recursos para isso.
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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

No dia delas, conheça três mulheres que
fizeram história no setor automotivo

O setor automotivo, por 
muitos anos, foi uma área pre-
dominantemente masculina; 
realidade esta que, felizmente, 
vem mudando. Mas desde o 
século passado, mulheres já 
lutavam para conquistar o 
seu espaço, seja nas pistas de 
corrida, nos jornais ou com 
invenções importantes para o 
setor. E como o mês de março 
é marcado pelas comemora-
ções do Dia da Mulher, no dia 
8, a LeasePlan, líder mundial 
no setor de car as a service 
(carro como serviço), selecio-
nou três mulheres incríveis 
que contribuíram, e continuam 
contribuindo, com o setor 
automotivo.

FLORENCE LAWRENCE
A canadense, Florence 

Lawrence, foi responsável por 
uma invenção muito impor-
tante para a segurança dos 
motoristas: as setas e a luz de 
freio. Florence desenvolveu 
uma dupla de bandeirinhas 
que foram fixadas atrás do 
para-lamas, que quando eram 
acionadas com um botão elé-
trico, levantavam, indicando a 
direção da curva a ser feita. Já 
na traseira do veículo, Florence 
fez com que, no momento em 
que fosse acionado o pedal 
de freio, fosse ativada auto-
maticamente uma placa com 
a palavra “Stop” (pare). Essas 
invenções, datadas de 1914, 
continuam até hoje fazendo 
a diferença no cotidiano de 
milhares de motoristas.

DENISE MCCLUGGAGE
A  j o r n a l i s t a  D e n i s e 

McCluggage foi uma das fun-
dadoras do jornal - e hoje, site 

- AutoWeek, especializado em 
notícias do automobilismo. 
Mas além de sua atuação como 
comunicadora, Denise também 
foi piloto, sendo campeã da 
categoria Grand Touring das 12 
horas de Sebring, em 1961; e do 
Rali de Monte Carlo, em 1964. 
Em 2001, Denise McCluggage 
foi a primeira jornalista a rece-
ber a honra de entrar para o Hall 
da Fama Automotivo, que reco-
nhece pessoas que contribuíram 
para a história do setor. 

uando foi entrevistada pelo 
Automotive Hall of Fame, Denise 
contou que tinha que entrevis-
tar pilotos através das cercas de 
arame, porque eles não permi-
tiam que mulheres entrassem 
no pit, na garagem, ou na área 
de imprensa da Indy. “Me fala-
ram que as pessoas não iriam 
aceitar notícias escritas por uma 
mulher”, explicou.

SHIRLEY MULDOWNEY
Foi a competição Top Fuel 

da NHRA, nos Estados Unidos, 
que premiou a pilota Shirley 
Muldowney não só como 
campeã, mas como tricam-
peã. Tudo começou em 1977, 
quando Shirley ganhou sua 
primeira prova na categoria 
Top Fuel, uma das categorias 

de drag race, em que o piloto 
pode alcançar até 539 km/h, 
em uma distância de 305 
metros. Este feito foi tão 
importante, que Shirley rece-
beu o reconhecimento oficial 
da Câmara dos Representantes 
norte-americana. 

Já em 1980, Shirley se 
tornou a primeira pessoa do 

mundo a conquistar o título 
duas vezes. E como se não bas-
tasse, em 1982, a piloto levou 
o troféu pela terceira vez. 
Suas vitórias a fizeram ficar 
na quinta posição entre os 50 
melhores pilotos da lista ofi-
cial da federação dos Estados 
Unidos, e hoje ela é conside-
rada uma lenda das pistas.

FLORENCE Lawrence influiu na segurança dos motoristas ao inventar as setas de direção 
e a luz de freio

SHIRLEY Muldowney se destacou nas pistas, com títulos e recordes e hoje figura na lista dos 50 melhores pilotos dos EUA de todos os tempos

DENISE McCluggage foi uma das fundadoras do jornal - e hoje, site – AutoWeek e como piloto foi campeã das 12 Horas de Sebring em 1961 
e do Rali de Monte Carlo em 1964
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BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 219.900,00
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$ 144.900,00
EQUINOX 2.0 TURBO PREMIER 18/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 145.900,00
EQUINOX 2.0 TURBO PREMIER  18/19 CINZA  COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 164.900,00
HR-V EXL CVT 17/18 VERMELHO COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00
M.BENZ C180 16/17 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 144.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 69.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 69.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 72.900,00
ONIX PLUS 1.0 TURBO MT LTZ 19/20 BRANCO COMPLETO R$ 79.900,00
S10 2.8 LT 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 179.900,00
S10 2.8 LT 4X4 20/21 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 199.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 219.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 219.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 209.900,00
S10 2.8 Z71 4X4 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 239.900,00
STRADA CD 1.3 FREEDOM 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 96.900,00
TRACKER 1.4 TURBO PREMIER 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 99.900,00
TRACKER 1.0 TURBO LTZ 21/22 CINZA COMPLETO, AUT R$ 119.900,00
TRAILBLAZER 2.8 PREMIER DIESEL 21/22 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 320.900,00
TRAILBLAZER 2.8 PREMIER DIESEL 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 309.900,00 

APROVEITE!!!
   S10 SEMINOVAS – 2017 A 2022

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

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO
EXTRAVIO DE ALVARÁ

Marcos Antonio dos Santos 
Verteiro, inscrita sob nº CPF: 
9.9877-5508, estabelecido 
na Marialva, 5806, - Zona II, 
CEP 87.502-100, na cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica para devidos fins 
o extravio de seu alvará nº 
35317/2016. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial. 

EXTRAVIO DE ALVARÁ
Umupet Industria e Com. de 
Equipamentos P/ Pet Shop 
LTDA, inscrita sob nº CNPJ: 
11.636.395/0001-30, estabele-
cido na Rua Águia, 2408 – con-
junto Habitacional Patrimônio, 
CEP 87.505.350, na cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica para devidos fins 
o extravio de seu alvará nº 
28750/2010. Com esta publica-
ção o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial. 

SÚMULA REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
J SANT ANA DO PRADO MARMORARIA inscrito no CNPJ nº 
17.661.848/0001-64, torna público que irá requerer do IAT, 
a Licença Prévia – LP para Beneficiamento de Minerais não 
Metálicos a ser instalada na Estrada Perimetral, Lote 384, 
Zona Rural, no Município de Perola -Paraná.

Encaminhada a pavimentação de mais duas estradas rurais
Nos últimos dois dias o pre-

feito Pimentel e equipes das 
secretarias de Fazenda e de 
Obras reuniram proprietários 
rurais das estradas Jurupoca e 
Pavão para discutir a pavimen-
tação asfáltica dessas impor-
tantes vias de escoamento 
da produção agropecuária 
de Umuarama. Os processos 
estão bem adiantados, porém 
faltam acertar alguns detalhes 
para que os projetos tenham 
andamento.

Nos dois casos o investi-
mento será realizado em con-
junto, conforme as diretrizes 
do Programa de Melhoria da 
Infraestrutura e Saneamento 
Rural, que é regido por lei. “O 

Canelinha
Ainda dentro do Programa de Melhoria da Infraestrutura e Sanea-
mento Rural, a Prefeitura de Umuarama inicia nos próximos dias a 

pavimentação da Estrada Canelinha, no Jardim São Cristóvão.

A comissão organizadora da Expo-Umuarama estabeleceu um sistema de 
arrecadação de doações de alimentos não perecíveis, que são distribu-
ídos a entidades beneficentes da cidade. E este ano todo o trabalho 
será coordenado pelo Provopar, reativado pela administração municipal. 
O presidente da SRU, Milton Gaiari, conta que no ano passado foram 
doadas mais de 10 toneladas de alimentos às entidades beneficentes 
previamente cadastradas e que este ano a expectativa é de que essa 
marca seja superada. “Funciona da seguinte maneira: nos dias em que há 
shows com cobrança de ingresso, nós indicamos que cada visitante traga 
um quilo de alimento para doação. Quem não trouxer o alimento, ou 
esquecer ou mesmo se preferir não levar, tem a oportunidade de comprar 
o vale-social, que custa R$ 5. Esse valor é integralmente doado para as 
instituições de caridade ligadas ao Provopar”, explica.

município busca recursos fede-
rais, por meio de emendas par-
lamentares, aplica uma parte 
em recursos próprios e conta 
com a adesão dos proprietá-
rios para a contrapartida, con-
forme a ‘testada’ de cada imó-
vel rural”, explicou Pimentel.

Na estrada Jurupoca o 
município deve investir em 
torno de R$ 3 milhões para a 
pavimentação de 3.300 metros 
de extensão. “Nesta obra o 
município vai licitar a aqui-
sição do material e executar 
o serviço com mão de obra e 
equipamentos próprios”, infor-
mou o diretor de Obras da 
Prefeitura, engenheiro Renato 
Caobianco.

Já a Estrada Pavão foi divi-
dida em duas etapas. “Como 
recebemos emendas parla-
mentares distintas para esta 
obra, precisamos realizar duas 
licitações, cada uma para um 
trecho da via rural. Uma delas 
já tem o vencedor (construtora 
Sotram) e a outra está em fase 
de recurso, devendo ser defi-
nida nos próximos dias”, expli-
cou a secretária da Fazenda, 
Gislaine Alves Vieira de Marins.

O investimento será de 
pouco mais de R$ 3,5 milhões, 
sendo cerca de R$ 1,8 milhão 
em recursos federais e o 
restante dividido entre o 

município e os produtores 
rurais, para a pavimentação de 
3,5 quilômetros. “A Prefeitura 
pode aplicar até R$ 1,1 milhão 
nesta obra, cabendo aos 
donos de terras que serão 
beneficiados pelo asfalto o 
rateio do valor restante, que 
poderá ser pago em até 12 
vezes sem juros ou até 60 
parcelas com correção mone-
tária anual”, acrescentou a 
secretária da Fazenda.

O próximo passo é forma-
lizar a adesão dos proprie-
tários rurais da estrada, que 
devem procurar o setor de 
IPTU da Prefeitura portando 
documentos pessoais, cópia 
da matrícula do imóvel rural 
e comprovante de residência. 
A pista terá seis metros de lar-
gura, faixas de grama laterais 
e lombadas para direciona-
mento das águas pluviais às 
caixas de contenção laterais.

ASSESSORIA/SECOM
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “A mulher e o homem da nossa vida é quem está 
à mão e nos faz feliz. Tornei-me mulher porque 

me tornei independente, antes de tudo. Não 
sou de frescura e muito menos de compulsões 

consumistas.” Martha Medeiros
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BISPOS
 Bispos do Paraná se reunirão em 

Assembleia na diocese de Umuarama. 
Neste ano, a primeira assembleia dos 
bispos do Paraná será sediada pela 
diocese de Umuarama entre os dias 
12 e 14 de março, todos os arce-
bispos e bispos do Paraná estarão 
reunidos no Centro Diocesano de 

Formação, na cidade de Umuarama, 
em momentos de oração, fraternida-
de, partilha e discernimento sobre 
a caminhada pastoral da Igreja no 
Paraná. A assembleia reunirá todos 

os Arcebispos e Bispos das 18 arqui/
dioceses do Regional Sul 2 da CNBB e 
da metropolia e eparquia ucranianas, 
com sede no Paraná. Participam tam-
bém o secretário executivo da CNBB 
Sul 2, padre Valdecir Badzinski, e o 
presidente da Comissão Regional 
de Presbíteros do Paraná, padre 

Emerson Lipinski.

 ***

A abertura se dará com uma missa 
na Catedral Divino Espírito Santo, 

que será presidida pelo arcebispo de 
Londrina e presidente da CNBB Sul 

2, dom Geremias Steinmetz, ladeado 
pelo arcebispo de Curitiba e vice- 

presidente da CNBB Sul 2, dom José 
Antônio Peruzzo e pelo bispo de 

Umuarama, dom João Mamede Filho.

CONVITE
O secretário de Estado da Comu-
nicação, Cleber Mata, convida os 
proprietários e representantes de 
veículos de comunicação de Umu-
arama e região para participarem 

de um encontro de apresenta-
ção e discussão sobre os rumos 
da comunicação do Governo do 

Paraná e o relacionamento com a 
imprensa. Data: Terça-feira, dia 

14 de março,às   10h, no Campus 
III da Unipar em Umuarama - 

Avenida Tiradentes, 3240 - Jar-
dim Paraíso - Bloco de Direito.

ABERTURA
A abertura da Expo Umuarama 2023 
acontecerá amanhã (9), às 20h, em 

solenidade para autoridades, diretores 
e convidados. A entrada no parque, no 
entanto, será gratuita para os visitan-
tes, que poderão conferir as novidades 
espalhadas pela área de quase 240 mil 
metros quadrados. No clique: Milton 

Gaiari, presidente SRU.

LEILÕES
 Mais de 5.000 mil animais de renoma-
dos criatórios e genética comprovada 

estarão disponíveis nos leilões de 
raças. A agenda é a seguinte: sába-
do (11/3), 18h, 2o Leilão Preto no 
Branco, de touros; domingo (12/3), 

18h, Leilão do Criador, gado de corte; 
quinta (16/3), 19h, 7o Leilão Jovens 
Ruralistas; sábado (18/3), 18h, Leilão 

Reprodutores Nelores PO; domingo 
(19/3), 18h, Leilão de gado de 

corte especial.

 SHOWS E RODEIO
A grade de shows, considerada a maior 

da história do evento, será aberta 
na sexta-feira (10), com Henrique e 
Juliano. No sábado (11) tem dobra-
dinha com Clayton e Romário mais 

Guilherme e Benuto mais DJ Math, o 
Gigante do Funk. Ainda estão progra-
madas as apresentações de Bruno e 

Marrone mais Hugo e Guilherme (sexta, 
17) e Jorge e Matheus (sábado, 18). 
A edição deste ano traz seis dias de 
entrada gratuita. Além desta quinta, 
os visitantes terão portões abertos 
no domingo (12), com apresentação 
de motocross do campeão Joaninha 
(18h30), e de segunda (13) a quinta 

(16), com rodeio.

ZOOM
ELIANE SACONI, belíssima, aqui neste espaço zoom a homenagem para todas 

nós Mulheres, neste 8 de março. 

ARQUIVO PESSOAL

ASSESSORIA EXPO
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