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UMUARAMA,10/3/2023

Prefeitura comprará alimentos de
produtores da agricultura familiar
A aquisição de alimentos diretamente de pequenos agricultores do muni-
cípio, para garantir a segurança alimentar da população mais vulnerável 
é o principal objetivo do Programa Alimenta Umuarama, que o prefeito 
Hermes Pimentel implantou no município no ano passado após aprovação 

unânime dos vereadores. Agora a Prefeitura acaba lançou o edital onde 
consta a chamada pública para realizar o credenciamento de ao menos 
150 produtores da agricultura familiar. Lá está detalhada a modalidade 
compra com doação simultânea, no âmbito do Programa.  
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Resgate foi de
R$ 180 milhões

em valores
esquecidos
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Projeto obriga
reaproveitamento
de águas da chuva

e do esgoto
l 3

Foi aberta oficialmente ontem, a 48ª Expo Umuarama/21ª Feira Internacional. A solenidade de abertura 
reuniu centenas de convidados, entre autoridades, lideranças e associados. O evento, que é considerado um 
dos maiores do gênero no Sul do Brasil, seguirá até o dia 19 de março, com expectativa de atrair 290 mil 
visitantes e movimentar negócios na casa dos R$ 100 milhões, de acordo com a nova estimativa divulgada 
esta semana pela Sociedade Rural. 

Colheita

Paraná criou
mais de 6 mil

empregos
em janeiro

l 4

Fórum de
Agropecuária

abre a programação
técnica na Expo
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CHURRASCO
LOCAL: 
PARQUE AQUÁTICO 
DO HARMONIA

Início: 17h4 ATRAÇÕES
DJ + PAGODE + SERTANEJO + POP ROCK

OPEN
FOOD
DAS 17H AS 21H30

Seleção feminina
pega Alemanha
em amistoso

antes do Mundial
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Abertura 
da Expo
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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 -0,43% 25,31 
Vale ON -1,31% 84,98 
ItauUnibanco PN -1,91% 24,66 
Hapvida ON -33,56% 1,94 
Azul PN +18,95% 14,25 
Gol PN +9,15% 7,87

IBOVESPA: -1,38% 105.071 pontos

Iene 136,34
Libra est. 0,84
Euro 0,95
Peso arg. 200,39

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL 0,0% 5,1400 5,1410 -1,6%

PTAX  (BC) -0,1% 5,1347 5,1353 -1,4%

PARALELO +0,6% 5,0700 5,4800 -1,4%

TURISMO +0,6% 5,0700 5,4600 -1,4%

EURO +0,1% 5,4258 5,4285 -1,7%

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

DÓLAR 09/03

Iene R$ 0,0377
Libra est. R$ 6,12
Peso arg. R$ 0,026
R$1: 1.401,15 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 09/03 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 1.520,00 -5,25 0,0%
FARELO mar/23 498,90 -2,60 3,5%
MILHO mar/23 618,50 -23,50 -8,8%
TRIGO mar/23 653,50 -31,25 -14,5%

SOJA 154,36 -1,0% -4,1% 153,00
MILHO 76,17 0,3% 0,6% 77,00
TRIGO 89,75 0,0% 0,2% 90,00
BOI GORDO 271,12 0,1% 2,0% 262,00
SUINO 7,01 -2,4% 4,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 09/03 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 09/03 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 09/03 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 162,00 -2,4% -5,3%
SOJA Paranaguá 169,50 -1,5% -3,7%
MILHO Cascavel 83,00 0,0% 0,0%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

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

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

Palavras cruzadas

Solução anterior
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Não tenha medo de tentar algo dife-
rente, sair da zona de conforto ou 
expandir um pouco seus horizon-
tes. No amor caso escondido ou com 
alguém comprometido pode alimen-
tar suas fantasias.

TOURO  21/4 a 205
Uma parceria ou sociedade pode 
ser um jeito criativo de dar um jeito 
nas dificuldades financeiras, por isso 
aproveite. Seus amigos vão desem-
penhar um papel importante na 
conquista.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Nesta sexta, seu lado impulsivo e 
ousado vem à tona e será difícil achar 
quem consiga acompanhar seu pique. 
Vai querer melhorar o visual e colecio-
nar elogios. A mesmice pode deixar o 
romance meio sem graça.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Prepare-se para o inesperado, preste 
atenção aos detalhes e ouça sua intui-
ção, que estará ainda mais afiada. No 
trabalho, há chance de conquistar 
algo desafiador desde que confie em 
seu potencial.

LEÃO 22/7 a 22/8
Vale a pena fazer um esforço para se 
aproximar de quem têm os mesmos 
interesses que você, mesmo que seja 
apenas nas redes sociais. Não deixe 
escapar a chance de encontrar um 
novo amor.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Assuntos envolvendo a saúde e a 
rotina continuam exigindo atenção 
nesta sexta. No amor, alguém que já 
conhece pode bancar o cupido nas 
redes sociais e apresentar possibili-
dades interessantes.

LIBRA  23/9 a 22/10
Aproveite para cuidar das suas coisas, 
fazer novos contatos e agilizar tarefas 
que exigem criatividade e boas ideias. 
Na vida pessoal você vai encantar 
quem ama sem fazer esforço e pode 
até desenrolar um crush.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Aproveite pra dar uma caprichada 
no lar para o fim de semana. Que tal 
reservar um tempo para cuidar da 
aparência com tratamentos caseiros? 
Romantismo e muito chamego devem 
animar as coisas com o par.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Aposte no raciocínio rápido e nas redes 
sociais para trocar ideias e influenciar 
colegas e clientes. No amor, um caso 
passageiro pode fazer seu coração 
bater mais rápido, mas tenha atenção 
para não cair numa furada.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
É hora de cuidar do seu dinheiro e 
agarrar qualquer oportunidade de 
juntar uma grana. Você e o mozão 
podem ter boas novas nas finanças 
do casal, mas precisam conversar pra 
ajeitar melhor essa área.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
É um bom momento para definir 
novas metas e descobrir o que real-
mente deseja, sem a interferência 
de outras pessoas ou familiares. Há 
chance de receber uma grana que não 
esperava.

PEIXES 20/2 a 20/3
Ficar na sua pode melhorar a ima-
gem que passa aos outros, além de 
evitar aborrecimentos desnecessá-
rios e fofocas. Se está afim de alguém 
crie coragem e puxe papo. A dois, um 
filme pode ajudar na união.

Os nascidos em 10 de março são profundos e emocionais. Adoram se diver-
tir e gostam de ocupar uma posição central na família, cercados de carinho 
e proteção. Ficam facilmente magoados, sentem a rejeição de forma pro-
funda. Mostram grande compreensão e bondade, mas devem ter cuidado 
para não serem superprotetores e sutilmente manipuladores.

Horóscopo nascidos em 10 de março

   

Crescente
28/03 - 23h33

Cheia
07/03 - 09h42

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 10/3/2023

Sol

Paranaguá
max 26
min 23

max 27
min 20

Cascavel
max 28
min 19

Foz do Iguaçu
max 30
min 22

max 25
min 20

Curitiba
max 24
min 18

FASES 
DA LUA

Sábado 11/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Domingo 12/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
21/03 - 14h26

Minguante
14/03 - 23h08
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 9

AESC
INICIATIVA
BUFARAVAL

NPACOLA
CROATAON
IERLORG

BOCADESINO
DEVOTAU
EIRICOTA

METACORRE
MANCOOI
PTHPASTA
RFUMAIP

LEGISLATIVO
ONTEMIOIO

Tomar a
(?): agir 
esponta-
neamente

(?) e vir,
direito do
cidadão

Expelir 
fortemen-

te o ar
pela boca

É pres-
crita pelo
médico

Nascido
na

Croácia

Organi-
zação

(abrev.)

Calça de
perna
larga
(pop.)

Ângela
Vieira,

atriz bra-
sileira

Embala-
gem do
lixo do-
méstico

 A pessoa
dedicada
à religião

Grande
açude do
Nordeste

Formato
da curva

de retorno

Objetivo 
a ser

alcançado

Diz-se do
móvel a
que falta 

uma perna

Tudo
o que

serve de
suporte

Rodrigo
Faro,

apresen-
tador 

Fim, em
espanhol

O poder
exercido

pelo
senador

Número
de cordas

do be-
rimbau

2, em al-
garismos
romanos

No dia
anterior

ao de hoje

Informe em jornais
para desempregados
Cobertura que prote-
ge o motor do carro

A "energia"
dos ali-
mentos

(?) Meirel-
les, cantor

Pequeno lagarto
(bras.)

(?) zero:
início

Vogal de
"paz"

Fiança;
garantia
Muscu-

loso; forte
Além;

ao longe
Quei-

mação

Queijo de
dietas

Formiga,
em inglês

Anda
depressa

Fedor
(nos pés)

Bofetada
Brinquedo
que sobe
e desce

Creme;
pomada

Museu cari-
oca (sigla)

Saudação
informal

3/ant — fin. 5/bufar. 6/estaca. 7/calango. 10/boca de sino.
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A T G P
U R T I C A R I A

A T A S E M I N U
O S B R A M O
M O C O A X E

C A I R L I V N T

T A R A L E M E
M I N A S G E R A I S

C D I E S E L
A T O A O O M
M I N A U F O

R E P OR D I T A R
N O I V O O R D

I T I N E R A N T E
E A M A G O A R

Mecani-
camente

Em
posição
posterior

Reação
alérgica
cutânea
(Med.)

Divisão
de um
caule

(?)
queridos:
pessoas
amadas

Marca
de gols
batida 

por Pelé

Sua
capital 
é Belo

Horizonte

Dar
dentada

em 

Sem ter
nada para

fazer

Admira;
quer
muito
bem 

Saciada;
empan-
turrada

"(?) Moral",
sucesso
do Jota
Quest

Disco
voador
(ingl.)

O homem
que vai
casar

Robert De
(?), ator

Ferir;
ofender 

Estações que sucedem
ao inverno e ao verão,

respectivamente
Que não é oxidável

Vasco da (?),
clube carioca (fut.)

Produto proibido em
linhas de pipa

Impor; 
determinar

Chega;
regressa 

Combustível
de ônibus
Suporte pa-
ra o braço

Quase
despido

Manchado
(o papel)

Ordinal
(abrev.)
Prata

(símbolo)

Ir ao chão;
tombar

Perversão
sexual

(?)-music,
gênero
baiano

São e salvo

Resumo 
de reunião

Que viaja
(o circo)
Vogais 

de "pera"

Orquestra
Sinfônica
Brasileira

(sigla)
Metro 

(símb.)

Vazio
(?)

Fleming,
escritor

Disposi-
tivo que

direciona
o navio

A 3ª nota
musical
Colocar
de volta 

54, em
romanos
Asiático,
em inglês

3/ian — ufo. 5/asian. 6/diesel. 9/urticária.
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Quase 3 milhões de pessoas resgatam
R$ 180 milhões em valores esquecidos

No segundo dia de saques 
após a reabertura do Sistema 
de Valores a Receber (SVR), 
cerca de 2,7 milhões de pes-
soas pediram o resgate de R$ 
180,07 milhões, divulgou o 
Banco Central (BC).

Segundo o BC, o maior 
valor resgatado por uma pes-
soa física corresponde a R$ 
749,5 mil. Em relação às pes-
soas jurídicas, a maior quantia 
resgatada chegou a R$ 252,3 
mil. O número de pessoas que 
pediram o resgate de valores 
falecidos desde o início do pro-
grama soma 797,8 mil.

De acordo com a autori-
dade monetária, o SVR per-
manecerá aberto para todos, 
sem interrupções programa-
das, para que cada um possa 
recuperar os valores esque-
cidos no sistema financeiro. 
“Independentemente do mon-
tante, o recurso pertence ao 
cidadão e deve a ele ser devol-
vido”, destacou o órgão.

REABERTURA
Com a possibilidade de 

Falecidos
Além dessas melhorias, haverá a possibilidade de consulta a valores 

de pessoa falecida, com acesso para herdeiro, testamentário, 
inventariante ou representante legal. Assim como nas consultas a 
pessoas vidas, o sistema informará a instituição responsável pelo 
valor e a faixa de valor. Também haverá mais transparência para 
quem tem conta conjunta. Se um dos titulares pedir o resgate de 
um valor esquecido, o outro, ao entrar no sistema, conseguirá ver 

as informações: como valor, data e CPF de quem fez o pedido.

verificação de valores de pes-
soas falecidas, o Sistema de 
Valores a Receber (SVR) reabriu 
nesta terça-feira (7), após 11 
meses fechado. Desde as 10h, 
os usuários podem agendar o 
recebimento dos recursos no 
site Valores a Receber.

As consultas foram libe-
radas em 28 de fevereiro. 
Conforme o balanço mais 
recente do BC, até esta segun-
da-feira (6), 23,8 milhões de 
consultas haviam sido fei-
tas. Desse total, 6,9 milhões 
(29%) apontaram quantias a 
receber e 16,8 milhões (71%) 
não encontraram valores 
esquecidos.

Segundo o BC, cerca de 38 
milhões de pessoas físicas e 2 
milhões de pessoas jurídicas 
têm cerca de R$ 6 bilhões a 
receber. Para sacar os valores 
(pessoa física) ou de falecidos, 
o usuário precisa ter conta no 
Portal Gov.br de nível prata 
ou ouro. Para reaver valores 
de pessoa jurídica, precisa ter 
conta no Portal Gov.br com 
o Cadastro Nacional Pessoa 

Jurídica vinculado (com qual-
quer tipo de vínculo, exceto 
colaborador).

O sistema tem novidades 
importantes, como impres-
são de telas e de protocolos 
de solicitação para compar-
tilhamento no WhatsApp e 
inclusão de todos os tipos de 
valores previstos na norma 
do SVR. Também há uma sala 
de espera virtual, que permite 
que todos os usuários façam a 
consulta no mesmo dia, sem a 
necessidade de cronograma 
por ano de nascimento ou de 
fundação da empresa.

Gerador do IR 2023
Com uma semana de antecedência 
em relação ao previsto, a Receita 
Federal liberou ontem (9) o 
programa gerador da declaração 
deste ano (ano-base 2022). 
Originalmente, a liberação do 
programa estava prevista para 15 
de março, primeiro dia de entrega 
da declaração, mas foi antecipada 
para que o contribuinte tenha mais 
tempo de se organizar. O programa 
gerador poderá ser baixado no 
site da Receita Federal, pelo 
Centro Virtual de Atendimento 
a contribuintes (e-CAC), ou pelo 
aplicativo Meu Imposto de Renda, 
disponível para tablets e celulares 
dos sistemas Android e iOS. O 
prazo de entrega da declaração 
não foi alterado e continuará 
de 15 de março a 31 de maio. O 
que mudará é que o contribuinte 
poderá adiantar-se e deixar a 
declaração salva, dias antes de 
transmitir à Receita.
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Projeto de Lei obriga
reaproveitamento
de águas de esgoto

Concessionárias de água e 
esgoto terão de prevenir o des-
perdício de água e aproveitar as 
águas de chuva. É o que deter-
mina o projeto aprovado ontem 
(9) pelo plnário do Senado.

O texto, que ainda depende 
de sanção presidencial para 
entrar em vigor, altera a Lei do 
Saneamento Básico ao obri-
gar as empresas a corrigir as 
falhas para evitar vazamentos 
e perdas; aumentar a eficiência 
e fiscalizar o sistema de distri-
buição para combater as liga-
ções irregulares.

“Caberá à União estimular 
o uso das águas pluviais e de 
águas servidas, especialmente 
as águas cinzas, resultados de 
processos como lavagem de 
louça e roupa, uso de chuveiro, 
paisagismo, e as utilizadas em 
atividades, agrícolas, florestais e 
industriais”, diz um trecho da lei.

As águas cinzas são aque-
las descartadas pelas residên-
cias por pias, ralos, máquinas 

Depoimento de Torres à CPI será
em reunião fechada no dia 16

O  e x - s e c r e t á r i o  d e 
Segurança Pública do Distrito 
Federal (DF) Anderson Torres, 
deve depor na CPI dos Atos 
Antidemocráticos em reunião 
fechada. A decisão, aprovada 
ontem no plenário da Câmara 
do DF, foi resultado de um 
pedido do deputado distrital 
Chico Vigilante (PT), presidente 
da comissão, e assinado pelos 
cinco membros da CPI.

O depoimento de Torres 
estava marcado para ontem, 
mas o ministro Alexandre de 
Moraes, do STF, autorizou 
que o ex-secretário ficasse em 
silêncio durante a sessão e deu 
a opção de ele comparecer ou 
não. Diante disso, a defesa do 
acusado pediu que o depoi-
mento fosse feito de maneira 
fechada, para evitar a exposi-
ção na mídia.

A reunião reservada terá ape-
nas a presença dos membros 
da CPI. Chico Vigilante desta-
cou que Torres tem o direito de 
não querer se expor, mas que a 

de lavar e chuveiros, exceto 
as usadas nos vasos sanitá-
rios. Pela proposta aprovada, 
elas serão aproveitadas em 
atividades que exijam menor 
qualidade, como irrigação de 
jardins; lavagem de calçadas; 
pisos e veículos e também na 
manutenção de lagos artifi-
ciais e chafarizes de parques, 
praças e jardins.

“A medida favorece o con-
trole da poluição de córregos, 
rios e lagos; promove a preser-
vação dos mananciais hídricos 
e auxilia no combate à possibi-
lidade de inundações”, desta-
cou o autor da proposta, sena-
dor Laércio Oliveira (PP-SE).

O volume total de água 
desperdiçada corresponde 
hoje a 6,5 bilhões de metros 
cúbicos, segundo o senador 
Laércio. Isso equivale a sete 
vezes a capacidade do Sistema 
Cantareira, o maior na destina-
ção de captação e tratamento 
de água da Grande São Paulo.

De acordo com o relator, 
senador Otto Alencar (PSD-BA), 
a perda de água tratada no 
Brasil é muito grande e “o 
quadro é ainda mais preocu-
pante porque a maior parte 
das empresas não mede as 
perdas de água de maneira 
consistente. É esse um dos pri-
meiros pontos que a proposi-
ção visa atacar. O outro flanco 
aborda a economia de água, 
por meio do aproveitamento 
das águas pluviais e do reuso 
das águas. É preciso reconhe-
cer que a Política Federal de 
Saneamento Básico, prevista 
na Lei 11.445, de 2007, avan-
çou muito pouco em relação 
ao reúso de efluentes sanitá-
rios e ao aproveitamento de 
águas de chuva. A única men-
ção no âmbito dessa política é 
feita genericamente, enquanto 
diretriz, mas sem se especifi-
car o meio como se dará o 
fomento a essas ações”, acres-
centou Otto.

comissão precisa ouvi-lo.
“Ele disse que tem muito a 

falar, que quer falar. E nós que-
remos que ele fale. Portanto, 
nós estamos apresentando 
um requerimento colocando 
todas as condições para que 
ele venha, sem a exposição, ele 
tem direito de não expor a ima-
gem dele, mas nós não quere-
mos a imagem, queremos a 
fala dele”, disse o deputado. 

O deputado distrital Fábio 
Felix (PSOL) votou a favor do 
pedido, mas destacou que os 

depoimentos fechados não 
podem se tornar rotina nas 
CPIs porque são assuntos de 
interesse de toda a sociedade.

“Eu acho que a comissão 
parlamentar de inquérito cum-
pre um papel fundamental de 
trazer também transparência 
para a sociedade dos fatos 
ocorridos, tanto no dia 12 de 
dezembro, quanto no dia 8 de 
janeiro. É fundamental que 
esse caso, que é um caso fun-
damental para esta Câmara, 
seja exceção”, disse Fábio Felix.

TORRES disse que tem muito a falar e que quer falar à Comissão
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Internado

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF, foi internado na UTI 
do Hospital Sírio Libanês, em Brasília, em decorrência de uma 
obstrução intestinal. Segundo nota divulgada pelo Supremo, 

Barroso passou por cirurgia para o fechamento de uma hérnia 
incisional, no fim de fevereiro. Depois do procedimento, chegou 

a participar de uma sessão plenária por videoconferência, 
em 1º de março, mas logo depois precisou ser operado mais 

duas vezes devido a três episódios de obstrução intestinal. De 
acordo com o STF, “a recuperação do ministro segue dentro do 
esperado”. Ainda segundo o texto, “em breve, ele deve deixar a 

UTI, onde está para facilitar a observação médica”. 

Fala o que quer...
O secretário de Segurança 
Pública do Paraná, Hudson 
Teixeira, protocolou 
representação contra o 
deputado estadual Renato 
Freitas (PT). O motivo foi o 
discurso feito na última terça 
(7) pelo petista da tribuna da 
Alep. Freitas falava sobre o 
levantamento do Ministério 
Público do Paraná com relação 
ao número de pessoas mortas 
em confronto com a polícia. A 
representação, encaminhada 
ao presidente Ademar 
Traiano, deve ser levada 
à Corregedoria da Casa, 
comandada pelo deputado 
estadual Artagão Jr. O 
parlamentar criticou a atuação 
dos policiais paranaenses 
e, em determinado trecho 
do discurso, citou “policiais 
covardes, assassinos, serviçais 
do mal”.

Cassação
Coronel Hudson também entrou com um pedido de cassação 
do mandato de Renato Freitas Teixeira alega que Freitas 
infringiu o regimento interno da Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep), ao supostamente fazer “ilações infundadas, 
descabidas e distorcidas da realidade proferidas a militares 
estaduais e à Polícia Militar do Paraná”.

Pedágio no PR
A bancada federal do Paraná se reuniu com o ministro dos 
Transportes, Renan Filho, para debater sobre o novo modelo 
de Concessão de Pedágio no Estado. “Foi um encontro muito 
positivo, com a participação maciça do nosso colegiado, onde 
deputados e senadores puderam fazer questionamentos, 
falar de melhorias e das obras emergenciais nas rodovias do 
Paraná. O ministro Renan Filho demonstrou o interesse, de dar 
celeridade ao processo, visto que as rodovias paranaenses, 
que fazem parte do anel de integração, estão sem pedágio 
desde novembro de 2021”, disse o líder da bancada, deputado 
Toninho Wndscheer.

DIVULGAÇÃO

...Escuta o que merece
Na representação, o 
secretário de Segurança 
Pública diz que a polícia 
“é a instituição de Estado 
mais próxima do cidadão, 
bastando um aceno de mão 
para que esteja ao lado de 
quem precisa que o Estado 
resolva qualquer problema do 
dia-a-dia”. por outro lado, os 
deputados Requião Filho, líder 
da oposição na Assembleia, 
Professor Lemos, líder do 
bloco PT/PDT, e Arilson 
Chiorato, presidente do PT-
PR, manifestaram “repúdio 
à suposta representação do 
Secretário, contra o deputado 
Renato Freitas (PT), ao mesmo 
tempo que manifestam apoio 
incondicional ao parlamentar, 
eleito com 57.880 votos e 
o primeiro presidente da 
Comissão de Igualdade Racial 
da história da Alep”.
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Paraná criou mais de
6 mil empregos formais
no mês de janeiro

O Paraná abriu o ano 
com 6.369 novas vagas de 
emprego com carteira assi-
nada. Os dados de janeiro do 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) 
foram divulgados ontem (quin-
ta-feira, 9) pelo Ministério do 
Trabalho e Previdência.

O saldo do mês é resultado 
da diferença entre as 145.339 
admissões e 138.970 demis-
sões no período. No Brasil, o 
saldo foi de 83.297 postos de 
trabalho formais, sendo que 16 
das 27 unidades da federação 
fecharam o mês com resulta-
dos positivos.

O saldo de vagas no acu-
mulado dos últimos 12 meses, 
entre fevereiro de 2022 e 
janeiro de 2023, é de 103.977 
no Paraná, o melhor resultado 
da região Sul no período. Com 
isso, o estoque de empregos 
formais do Estado é atual-
mente de 2.929.486 postos.

O secretário estadual 
do Trabalho, Qualificação e 
Renda, Mauro Moraes, des-
tacou que o Estado tem bus-
cado novos parceiros para o 
desenvolvimento de progra-
mas e ações focadas na gera-
ção de emprego e renda no 
Paraná. “Também estamos 

O setor de serviços respondeu por sete em cada 10 vagas abertas em janeiro, com saldo de 
4.427 novos empregos no período

ROBERTO DZIURA/AEN

Dez consumidores são premiados
com R$ 10 mil do Nota Paraná

O Programa Nota Paraná, 
vinculado à Secretaria da 
Fazenda, contemplou em sor-
teio ontem (9) dez paranaen-
ses com prêmios de R$ 10 mil. 
A mudança na quantidade de 
40 para 10 premiados ocor-
reu em razão da alteração da 
regulamentação dos prêmios 
do programa.

Os consumidores con-
templados são das cidades 
de Colombo, bairro Jardim 
Palmares (final do CPF 75); 
Foz do Iguaçu, bairro Jardim 
Canadá (final do CPF 19); 
Terra Rica (final do CPF 04); 
Santa Tereza do Oeste (final 
do CPF 90); Francisco Beltrão, 
bairro Vila Nova (final do CPF 
53); Paranaguá, bairro Ilha 
dos Valadares (final do CPF 

reestruturando projetos já 
existentes com o objetivo de 
garantir o maior número possí-
vel de colocações no mercado 
formal de trabalho”, afirmou.

SETORES E MUNICÍPIOS
O setor de serviços respon-

deu por sete em cada 10 vagas 
abertas em janeiro, com saldo 
de 4.427 novos empregos no 
período. A construção civil 
vem na sequência, com 3.502 
vagas, seguido pela indústria 
(1.894) e agropecuária (624). O 
comércio teve saldo negativo 
no mês de -4.078 vagas.

D o s  3 9 9  m u n i c í p i o s 

paranaenses, 198 fecharam o 
mês com saldo positivo nas 
contratações. Em outros 16, o 
número de admissões e des-
ligamento foi o mesmo, e em 
185 cidades o saldo de empre-
gos foi negativo em janeiro.

O município que mais gerou 
empregos no primeiro mês do 
ano foi Londrina, no Norte do 
Estado, com 842 novas vagas. 
Outros destaques foram para 
as cidades de Pinhais (776), 
Toledo (591), Cascavel (556), 
Curitiba (497), São José dos 
Pinhais (390), Foz do Iguaçu 
(310), Maringá (297), Pato 
Branco (287) e Palmas (264).

37); Londrina, bairro Vila 
Ipiranga (final do CPF 91); 
Curitiba, bairro Cristo Rei 
(final do CPF 15), bairro Atuba 
(final do CPF 91) e bairro 
Xaxim (final do CPF 00).

Os contemplados podem 
conferir os bilhetes premiados 
pelo aplicativo ou site do Nota 
Paraná e fazer a transferência 
do valor para a conta cadas-
trada no programa. 

Além desses prêmios e 
dos maiores valores, de R$ 1 
milhão, de R$ 100 mil e de R$ 
50 mil, foram realizados sor-
teios para as entidades sociais. 
Ao todo, são 1.669 entidades 
cadastradas. Elas atuam nas 
áreas de assistência social, 
educação, saúde e geração de 
emprego e concorreram aos 

prêmios de R$ 20 mil e aos prê-
mios de R$ 100. 

Foram sorteados, ainda, 
oito mil prêmios de R$ 100,00 
pelo Paraná Pay para uso 
exclusivo nos estabelecimen-
tos da área do turismo, postos 
de combustível e compra de 
gás de cozinha.

COMO DOAR 
A NOTA FISCAL

Para ajudar as instituições, 
o cidadão pode doar as notas 
fiscais em que não precisa 
informar seu CPF. Assim, os 
bilhetes para concorrer aos 
sorteios do programa, conce-
didos de acordo com as com-
pras, vão para a instituição, 
que terá mais chances de ser 
contemplada.

Potencial turístico
O secretário de Turismo, 
Márcio Nunes (PSD), voltou a 
afirmar que o objetivo principal 
da nova pasta é aumentar o 
número de visitantes no estado 
e fomentar os investimentos 
no setor com desenvolvimento 
em todas as regiões. “Nossa 
ideia é levar o turismo para um 
patamar mais elevado; iniciar 
uma nova era para o segmento 
em nosso estado. A SETU ainda 
contará com o Viaje Paraná, 
responsável pela elaboração de 
políticas públicas de turismo 
e ações de promoção dos 
serviços turísticos paranaenses 
no Brasil e no Exterior. Há 
um potencial regional muito 
grande a ser explorado”, disse.

Concessão do pedágio
A bancada federal do Paraná, 
coordenada pelo deputado 
Toninho Wandscheer (PP), 
se reuniu mais uma vez 
nesta quarta-feira (8), com 
o ministro dos Transportes, 
Renan Filho, para debater 
sobre o novo modelo de 
concessão de pedágio 
no Estado. “O ministro 
Renan Filho demonstrou o 
interesse em dar celeridade 
ao processo, visto que as 
rodovias paranaenses, 
que fazem parte do anel 
de integração, estão sem 
pedágio desde novembro 
de 2021. Quero aproveitar 
para destacar a importância 
de todas as forças nessa 
luta. A Bancada Federal tem 
trabalhado aliada com os 
governos estadual e federal, 
em busca de um pacote de 
concessões, com pedágio 
mais barato, além das nossas 
estradas bem cuidadas e 
seguras”, disse Wandscheer.

Exportações
Levantamento é o 
Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (Ipardes) mostra 
que o Paraná vendeu um 
total de US$ 3.024.900.433 
em produtos para o exterior 
nos dois primeiros meses de 
2023, um avanço de 9% em 
relação ao mesmo período do 
ano passado, quando foram 

Abertura de empresas
O tempo médio para a abertura de uma empresa no Paraná foi 
de 17 horas em fevereiro deste ano, praticamente a metade da 
média nacional para completar esse processo, que é de 1 dia 
e 9 horas. Com esse resultado, o Estado alcançou doze meses 
consecutivos com índice de menos de um dia, em média, para 

viabilizar um novo negócio privado. Foram 5.026 processos 
abertos no mês passado, uma média de 179 por dia.

registrados US$ 2.774.587.427. 
O a partir de dados do governo 
federal. Líder nas exportações 
paranaenses, a carne de frango 
in natura teve incremento de 
21,1% no bimestre.

Cohapar
O ex-deputado estadual 
Ademir Bier deve ser 
anunciado em breve como 
o novo diretor de Obras da 
Cohapar (Companhia de 
Habitação do Paraná). O ex-
deputado André Bueno vai 
deixar o cargo. André Bueno 
ficou pouco mais de dois anos 
no cargo, disse que agora 
pretende se dedicar à família.

Autistas na Ilha
O Paraná terá a primeira ilha 
turística do Brasil inclusiva para 
pessoas autistas – a Ilha do Mel, 
um dos principais pontos de 
visitação do Estado. O projeto 
social é uma iniciativa da 
Associação Brasileira das Ilhas 
Turísticas (Abitur). A iniciativa 
tem o objetivo promover a 
adaptação da oferta turística 
para o atendimento de 
pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista em viagem. 
Isso se dará por meio de 
capacitação e treinamento dos 
empreendimentos turísticos 
locais.

Exposição de 
fotografias
O Espaço Cultural BRDE – 
Palacete dos Leões abre ao 
público, a partir do dia 10 de 
março, a primeira exposição 
de 2023, “Noite: paisagens 
imaginárias” do Coletivo 
7Mulheres. A mostra é inédita e 
apresenta a recente produção 
do coletivo de mulheres de 
Florianópolis (SC) que pesquisa 
fotografia contemporânea. 
“Essa exposição chega ao 
público após a longa jornada 
pandêmica, trazendo um 
conjunto de fotografias que, 
a partir das referências da 
pesquisa individual de cada 
artista, propõe o diálogo 
entre as obras para falar de 
uma noite plural, profunda e 
misteriosa”, reflete o Coletivo 
7Mulheres.
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Colheita da soja evolui
de 17% para 30% na
última semana no PR

A colheita da soja está evo-
luindo no Paraná. Em uma 
semana, o volume cresceu de 
17% para 30% da área de 5,7 
milhões de hectares, mas ainda 
é inferior à média das últimas 
safras que, neste período, tinham 
50% da área colhida. A análise faz 
parte do Boletim de Conjuntura 
Agropecuária referente à semana 
de 3 a 9 de março.

O documento, prepa-
rado pelo Departamento de 
Economia Rural (Deral), da 
Secretaria da Agricultura e do 
Abastecimento (Seab), aponta 
que a produtividade da soja 
surpreende positivamente. 
Ainda assim, há preocupação 
com a incidência de doenças, 
o que exige mais aplicações de 
fungicidas, onerando a pro-
dução ou elevando a possibi-
lidade de perdas onde o con-
trole não estiver satisfatório.

O avanço da colheita da safra 
brasileira, combinado com os 
preços praticados internacio-
nalmente e o dólar momenta-
neamente desfavorável ao pro-
dutor, reflete no valor pago ao 
sojicultor. Em fevereiro, ficou em 
R$ 158,14 por saca, na média. É 
o menor preço desde dezem-
bro de 2021 e representa recuo 
de 3% em relação a janeiro e de 
14% comparativamente a feve-
reiro de 2022.

Os produtores paranaenses 
poderão produzir aproximada-
mente 20,89 milhões de tone-
ladas de soja nesta primeira 
safra 2022/2023. Esse volume, 
se confirmado, será o maior da 
história no Paraná.

MILHO E TRIGO
O boletim analisa ainda a 

relação de preço entre milho 

Aves e leite
No caso do custo de produção do frango no Paraná, o boletim analisa 
os dados da Embrapa Suínos e Aves, que identificou queda de 3,61% 
em janeiro, em comparação com dezembro de 2022. Na exportação 

nacional de ovos, o Agrostat Brasil/Mapa levantou que, em janeiro de 
2023, atingiu 3.245 toneladas, volume 5,3% menor que no ano ante-
rior. O Paraná é o segundo maior exportador, com venda de 549 tone-
ladas em janeiro. A queda atípica na captação de leite desde o final de 
2022, devido às adversidades climáticas, sobretudo no Rio Grande do 

Sul, está elevando os preços. Em fevereiro, o produtor recebeu R$ 2,68 
por litro de leite no Paraná, aumento de 4% sobre o mês anterior. No 

varejo, houve a mesma variação no leite longa vida, enquanto o queijo 
mussarela aumentou quase 13%.

Cultura impulsiona em 20,6% a
produção de grãos na safra 22/23

A produção nacional de 
grãos na safra 2022/23 pode 
alcançar 309,9 milhões de 
toneladas. Quase metade 
desse volume vem das lavou-
ras de soja, representando 
uma colheita em torno de 151,4 
milhões de toneladas. Os dados 
são do 6º Levantamento da 
Safra de Grãos, divulgado ontem 
(9) pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab).

O volume, se confirmado, 
representa um aumento de 20,6% 
acima ao registrado no período 
anterior, o que indica uma recu-
peração na produtividade das 
lavouras, que foram atingidas 
pelas condições climáticas adver-
sas no período de 2021/22.

“A atual estimativa de pro-
dução da oleaginosa cresce se 
comparada com o ciclo pas-
sado, mas representa uma 

variação negativa de 1% em 
relação ao último anúncio da 
Conab devido à intensificação, 
em fevereiro, dos danos cau-
sados pela estiagem no Rio 
Grande do Sul. No entanto, 
essas perdas foram compen-
sadas, em parte, pelos ganhos 
observados em Tocantins, São 
Paulo, Goiás e Mato Grosso do 
Sul”, disse o presidente da 
companhia, Guilherme Ribeiro.

de segunda safra e trigo, que 
concorrem pelo mesmo espaço 
no Paraná, ponderando sobre 
a necessidade de diferença de 
70% a favor do trigo para que se 
torne mais vantajoso, em con-
dições normais. Em fevereiro, 
a média de preço do trigo ficou 
em R$ 88,62 a saca, enquanto o 
milho foi cotado em R$ 75,26, 

uma diferença de 18%.
O trigo tem perdido espaço 

no Norte, Noroeste e Oeste do 
Estado. Para os produtores do 
Sul e do Sudoeste, a variável 
mais determinante é o clima. 
O frio mais intenso impede cul-
tivo massivo da segunda safra 
de milho, permitindo que o 
plantio de trigo ganhe área.

Feijão e fruta
Produtores e técnicos de campo estimam queda de produtividade 
do feijão devido ao excesso de chuvas e baixas temperaturas. No 

entanto, apesar das condições climáticas adversas, que pode resul-
tar em quebra no volume, a qualidade do feijão colhido é boa. O 

boletim informa ainda sobre Dia de Campo da pitaia, a ser realizado 
em 16 de março em Abatiá, no Norte Pioneiro. A fruta teve 209,6 

toneladas comercializadas nas Ceasa do Paraná durante 2022, com 
R$ 2,8 milhões em negócios. As origens são, pela ordem, Santa 

Catarina, São Paulo e Paraná.

O avanço da colheita da safra brasileira, combinado com os preços internacionais e o dólar 
desfavorável ao produtor, reflete no valor pago ao sojicultor
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Burocracia na pesquisa 

Em uma atividade marcada pela escassez de recursos para fazer 
frente ao pleno desenvolvimento científico e tecnológico do 
País, a burocracia na atividade de pesquisa gera desperdício 

de R$ 100 milhões para cada bilhão de reais aplicados no 
setor. É o que aponta um novo levantamento do Conselho 
Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino 

Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica (Confies). O 
estudo considerou o orçamento de pessoal e o excesso de 
burocracia: considera-se que o item pessoal consome, pelo 

menos, 30% do orçamento da pesquisa e cruza-se com o 
desperdício de tempo do cientista de 35% com a burocracia.

Água sobre água
Os mega consórcios que 
têm ganhado concessões 
as grandes cidades no filão 
bilionário do saneamento 
terão em breve um 
compromisso mais sustentável.  
O Senado aprovou o PL do 
senador Laércio Oliveira 
(Progressistas-SE) que muda 
a Lei do Saneamento Básico e 
vai à sanção presidencial. O PL 
determina que as empresas 
de abastecimento de água e 
esgoto previnam o desperdício 
e aproveitem as águas da 
chuva e de reuso. 

Memória
Quem lembrou foi o deputado 
federal Zucco (Republicanos-
RS): fuçando a Constituição, 
ele descobriu que a “Lei da 
Igualdade Salarial” entre 
homens e mulheres anunciada 
com pompas pelo presidente 
Lula da Silva já existe desde 
1952, no Artigo 461 da Lei 
1.723. Foi assinada pelo então 
presidente Getúlio Vargas 
(PTB), o fundador do Partido 
Trabalhista Brasileiro que fazia 
questão dessa equiparação. 

Cifras do crime

Dados do Fórum Nacional 
Contra a Ilegalidade revelam 
que, somente em 2022, as 
perdas na economia com 
o crime de contrabando 
chegaram a R$ 410 bilhões. 
O valor é a soma das perdas 
registradas por 14 setores 
industriais, que chegam a R$ 

280,8 bilhões, e a estimativa 
dos impostos que deixaram de 
ser arrecadados, de R$ 129,2 
bilhões, em função 
dessa ilegalidade. 

Segue o desmate
A turma do meio ambiente 
acusou muito o Governo 
Bolsonaro de fechar os olhos 
para o desmatamento, mas até 
agora, no 3º mês de Governo 
Lula III, não conseguiu frear 
os casos – é problema antigo, 
que transcende gestões. O 
INPE cravou que, de 1 a 24 
de fevereiro, foi desmatada 
uma área na Amazônia legal 
(Estados do Norte com 
presença da floresta) do 
tamanho da capital João 
Pessoa (PB). Foram 46% a 
mais que no mesmo período 
de 2022. A ministra Marina 
Silva pediu celeridade ao 
Ibama na fiscalização. 

Errata
Embora seja notório um 
caso de mal da “vaca louca” 
notificado no Pará, não há 
confirmação de que o caso foi 
registrado numa unidade da 
JBS, como registramos ontem. 

ESPLANADEIRA
# CNI abre inscrições para 
Missão Prospectiva Hannover 
2023. # Unimed destaca-se 
no ranking The World´s Best 
Hospitals Brazil 2023, da 
revista Newswseek. # 23% 
das promoções em 2022 da 
Arcos Dorados, franquia que 
opera rede McDonald’s, foram 
conquistadas por mulheres. 
# AeroPHB lança cartilha e 
vídeo educativo dos 200 anos 
da Batalha de Jenipapo. # 
CertiSign recebe selo IBRACEM 
de Empresa Monitorada. 
# Associação Brasileira das 
Empresas de Software lança 
THINK TANK ABES – Centro de 
Inteligência, Políticas Públicas 
e Inovação.
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SRU deixa tudo pronto para o início
da maior Expo Umuarama da história

Após seis meses de pre-
parativos intensos, está tudo 
pronto para o início da 48ª 
Expo Umuarama/21ª Feira 
Internacional. Ontem (9), a 
solenidade de abertura reu-
niu centenas de convidados, 
entre autoridades, lideranças 
e associados.

O evento, que é consi-
derado um dos maiores 
do gênero no Sul do Brasil, 
seguirá até o dia 19 de março, 
com expectativa de atrair 290 
mil visitantes e movimentar 
negócios na casa dos R$ 100 
milhões, de acordo com a 
nova estimativa divulgada esta 
semana pela Sociedade Rural.

São cerca de 400 exposi-
tores da pecuária, comércio, 
indústria e prestação de servi-
ços, a grande maioria da pró-
pria cidade de Umuarama. Mas 
há também que vem de fora, 
implementando a oferta de 
novidades, que vão da gastrono-
mia às novidades tecnológicas a 
serviço do campo e da cidade.

PROJEÇÕES
As projeções de público 

e negócios só poderão ser 

Fórum da Agropecuária abre a programação técnica
A programação do setor 

técnico da Expo Umuarama 
será aberta hoje (10) com o 
Fórum de Desenvolvimento 
da Agropecuária Regional e a 
apresentação de programas 
e ações do Seagri (Sistema 
Estadual de Agricultura). O 
evento será encerrado pelo 
governador em exercício 
Darci Piana.

Será no anfiteatro da SRU, 
com ações do Sistema, que 
inclui IDR-Paraná (Instituto 
d e  D e s e n v o l v i m e n t o 
Rural), Iapar (Instituo de 
Desenvolvimento Rural do 
Paraná), Adapar (Agência de 

confirmadas no final da 
Exposição, mas em um item 
ela já se supera das demais: o 
charme. Os expositores capri-
charam nos estandes, mais 
bonitos que em edições ante-
riores. Destaque para o Buteko 
A6 Prime, com cobertura de 
cristal. Parte do setor de gas-
tronomia foi coberta.

“Nosso objetivo é propor-
cionar a melhor experiência 
aos novos visitantes, seja nos 
ambientes de negócios, na 
programação de shows, no 
rodeio ou na gastronomia”, 
disse o presidente da Rural, 
Milton Gaiari. “A Expo 2023 está 
maior que as demais em todos 
os sentidos”, acrescentou.

Ainda segundo Gaiari, 
todos os espaços comerciais 
do evento foram locados a dois 
meses da abertura. Mesmo 
com uma área de 240 mil 
metros quadrados (10 alquei-
res), o parque de exposições da 
cidade ficou pequeno diante 
do interesse de tantas mar-
cas e empresas. “Isso mos-
tra a credibilidade da Expo 
Umuarama, que segue em 
alta a cada nova edição”.

Fazendinha
Neste ano a Fazendinha ocupa 

uma área de 5.180 metros 
quadrados, com ênfase para 

o turismo rural. O IDR-Paraná 
vai divulgar atrações regionais, 
entre elas a Rota do Queijo Pa-
ranaense e a Rota da Lavanda. 
Outro destaque será a Feira de 
Sabores, com a participação de 

20 empreendimentos familiares. 
O Jardim Sensorial é a novida-
de, em um espaço preparado 
para aguçar os sentidos dos 
visitantes. O Relógio da Vida 

é um grande jardim em forma 
de mandala, dividido em doze 
canteiros que representam as 

24 horas do dia.

Shows e rodeio
A programação da maior grade 
de shows da história da Expo 
Umuarama é a seguinte: 10/3 

(sexta-feira), Henrique e Juliano; 
11/3 (sábado), Clayton e Romá-
rio + Guilherme e Benutto + DJ 
Math; 17/3 (sexta-feira), Bruno 
e Marrone + Hugo e Guilherme; 
18/3 (sábado), Jorge e Mateus. 
O rodeio foi dividido em duas 

etapas. A primeira regional, na 
segunda e terça (13 e 14/3), a 

partir das 20h. A segunda, com 
a superestrutura do circuito 

country nacional, acontecerá 
quarta e quinta (15 e 16).

Leilões e indústria
Mais de 5.000 mil animais de renomados criatórios e genética compro-

vada 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 Ne-
lores PO; domingo (19/3), 18h, Leilão de gado de corte especial. Uma 
das novidades da edição é a 1ª Mostra da Indústria, que ocupa todo o 
pavilhão coberto, organizada e coordenada pela Prefeitura e reúne 20 

empresas do município com alto potencial de negócios.

AUTORIDADES
Várias autoridades confirma-

ram presença à Expo. O gover-
nador em exercício Darci Piana 
é esperado na manhã desta sex-
ta-feira (10). Ele se reunirá com 
prefeitos e outras lideranças da 

cidade e região no anfiteatro da 
Sociedade Rural. O ministro da 
Agricultura e Pecuária, Carlos 
Fávaro confirmou presença no 
próximo sábado (18), quando 
também manterá agenda com 
autoridades políticas e do agro.

ESPAÇOS estão prontos, depois de seis meses de preparativos para o lançamento da Expo 
Umuarama 2023
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Defesa Agropecuária) e Ceasa 
(Central de Abastecimento do 
Paraná). 

“Vamos ter uma mesa 
redonda com diversas autori-
dades, inclusive com os pre-
sidentes das vinculadas, o 
governador em exercício Darci 
Piana e o secretário Eduardo 
Pimentel [Cidades]. O obje-
tivo é discutir a economia 
regional de Umuarama”, disse 
o gerente regional da unidade 
de Umuarama do IDR-Paraná, 
Rafael Meier de Mattos.

De acordo com ele, os 
fóruns e toda a programa-
ção técnica da Expo, que será 

distribuída em sete dos onze 
dias de evento, tem por obje-
tivo capacitar os produtores 
rurais e incentivá-los a bus-
car novas tecnologias para o 
ambiente cada vez mais com-
petitivo do agronegócio.

“A Expo Umuarama é um 
momento de oportunida-
des, de confraternizar com 
os shows, mas também é um 
momento para adquirir conhe-
cimento. O produtor que vier 
aqui vai conhecer as novida-
des, que é diferente, muitas 
vezes, daquilo que ele tem lá 
na propriedade”, pontuou.

O Desenvolvimento da 

Agropecuária Regional da 
Agropecuária  Regional/
Programas e Ações do Seagri 

terá início às 9h30, no entanto 
a abertura para o credencia-
mento acontece às 9h.

O governador em exercício Darci Piana deve chegar hoje (10) em Umuarama para se reunir 
com prefeitos e outras lideranças da cidade e região
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Brasil encara Alemanha em último
amistoso antes do Mundial feminino

O último amistoso da sele-
ção brasileira antes da Copa 
do Mundo de futebol femi-
nino será contra a Alemanha, 
atual vice-campeã europeia, 
dia 11 de abril. O anúncio foi 
feito ontem (quinta-feira, 9) 
pela Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF). O jogo ocor-
rerá na cidade de Nuremberg 
(Alemanha), cinco dias após 
a seleção decidir o título da 
Finalíssima Feminina com a 
Inglaterra, campeã europeia, 
em Londres. Os dois jogos 
ocorrerão na Data Fifa (período 
reservado pela entidade 

máxima do futebol mundial 
para as seleções disputarem 
amistosos ou jogos oficiais), 
entre os dias 3 e 11 de abril.

Os confrontos com duas 
seleções top 5 do ranking da 
Fifa encerrarão a fase prepara-
tória da seleção brasileira para 
a Copa do Mundo, com início 
em 20 de julho, na Austrália 
e Nova Zelândia. Inglaterra e 
Alemanha foram finalistas da 
Euro Feminina em julho de 2022 
– na ocasião a equipe inglesa 
levantou a taça após vitória por 
2 a 1 sobre a seleção alemã.

O Brasil estreia na Copa em 

24 de durante Data Fifa (período 
estipulado pela entidade maior 
do futebol para as seleções dis-
putarem amistosos e jogos ofi-
ciais), de 3 a 11 de abril, finaliza-
rão a preparação para a Copa do 
Mundo feminina, com início em 
20 de julho, na Austrália e Nova 
Zelândia.

A  s e l e çã o  b ra s i l e i ra , 
comandada pela técnica Pia 
Sundhage, estreará na fase 
de grupos da Copa do Mundo 
contra o Panamá, no dia 24 de 
julho, em Adelaide (Austrália). 
Na sequência, o país enfrenta a 
França, no dia 29, em Brisbane 

Empolgação saudita com a terceira visita de Messi
A empolgação saudita com 

a possibilidade de o atacante 
Lionel Messi ingressar na liga 
profissional do país aumentou 
ontem (9), depois que foi anun-
ciado que ele visitará o reino 
pela terceira vez em menos 
de um ano ainda neste mês. 
O argentino, que comandou 
sua seleção ao título da Copa 
do Mundo no Catar, fará uma 

visita de férias, disse o minis-
tro do Turismo da Arábia 
Saudita, Ahmed Al-Khatib. 
“É uma alegria dar as boas-
-vindas ao nosso embaixador 
do turismo... e sua família e 
amigos neste mês... para des-
frutar dos nossos mais belos 
destinos turísticos, conec-
tar-se com o nosso povo e 
desfrutar de experiências 

únicas!”, afirmou Al-Khatib.
A nação rica em petróleo 

nomeou Messi seu embaixa-
dor do turismo no ano pas-
sado, e ele visitou Jeddah 
em maio, antes de retornar 
em janeiro para um amis-
toso do PSG contra um time 
de estrelas da Liga Saudita, 
quando enfrentou o grande 
rival Cristiano Ronaldo.

OS confrontos com duas seleções top 5 do ranking da Fifa encerrarão a fase preparatória da 
seleção brasileira para a Copa do Mundo
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(Austrália) e encerra a pri-
meira fase em duelo contra a 

Jamaica, em 2 de agosto, em 
Melbourne (AUS). 

Dois clubes mostra-
ram interesse em 
contratar o cam-
peão mundial
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Prefeitura comprará alimentos de
produtores da agricultura familiar

A aquisição de alimentos 
diretamente de pequenos agri-
cultores do município, para 
garantir a segurança alimentar 
da população mais vulnerável é 
o principal objetivo do Programa 
Alimenta Umuarama, que o pre-
feito Hermes Pimentel implan-
tou no município no ano 
passado após aprovação unâ-
nime dos vereadores. Agora 
a Prefeitura acaba de lançar 
o Edital n° 001/2023, onde 
consta a chamada pública para 
realizar o credenciamento de 
ao menos 150 produtores da 
agricultura familiar.

Além de estimular o desen-
volvimento da agricultura fami-
liar, o secretário municipal de 
Agricultura Murilo Fernandes 
Teixeira acrescenta que entre os 
outros objetivos do programa são 
garantir o abastecimento de ali-
mentos para instituições da rede 
socioassistencial, de segurança 
alimentar e nutricional, pessoas 
e famílias em situação de vulnera-
bilidade – cadastradas no Banco 
de Alimentos de Umuarama – e 
outras demandas definidas pelo 
município. “O Edital explica sobre 
a modalidade compra com doa-
ção simultânea, no âmbito do 
Programa Municipal de Aquisição 
de Alimentos da Agricultura 
Familiar para doação a famílias 
em situação de vulnerabilidade 
social”, detalha.

Workshop orientará 
empresários e investidores 

sobre operação da ZPE

Março é um mês em que os 
profissionais de saúde refor-
çam o trabalho de alertar a 
população sobre a tuberculose, 
uma doença infecciosa e trans-
missível descoberta em 1882, 
causada pelo bacilo de Koch 
(Mycobacterium tuberculosis), 
que afeta principalmente os pul-
mões. Este ano o mundo todo se 
une em campanha cujo tema é 
‘Sim! Podemos acabar com a 
tuberculose’, tendo como obje-
tivo a erradicação da doença 
até 2030. Em Umuarama o 
Ambulatório Municipal de 
Infectologia preparou uma 
série de ações, que começam 
na segunda-feira (13) com 
palestra apresentada pelo 
médico Celso Gomes.

A  c o o r d e n a d o r a  d o 
Ambulatório, Maria de Lourdes 
Gianini, informa que o encon-
tro está agendado para as 9h 
e é direcionado à população 
em situação de rua, porém 
qualquer pessoa interessada 
pode participar. “Além das 
informações que serão repas-
sadas pelo Dr. Celso, também 
teremos indicações impor-
tantes da psicóloga Lucinéia 
Ceolin e apresentação espe-
cial da estagiária em psicologia 

A nutricionista Huana da 
Silva Godoi, chefe da Divisão de 
Segurança Alimentar, especi-
fica que o Alimenta Umuarama 
é um programa municipal 
que responde às metas do 
Plano Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional 
(Plamsan), que é a promoção 
do acesso universal à alimenta-
ção adequada e saudável para 
as famílias em situação de inse-
gurança alimentar e nutricional. 
“O programa será muito impor-
tante também para os agricul-
tores familiares, para que eles 
possam manter e/ou aumentar 

a sua produção e, desta forma, 
ter a garantia de comercializa-
ção, de forma simplificada, evi-
tando perdas”, registra.

Huana indica que os interes-
sados em participar do Alimenta 

Umuarama devem apresentar 
a documentação para habilita-
ção e projeto de venda direta-
mente no Banco de Alimentos 
de Umuarama, que fica na ave-
nida Júlio Cesar Jarros n° 2684, 

no Jardim Alto da Boa Vista, das 
7h às 12h e das 13h30 às 16h30. 
“Quem precisar de informações 
também pode entrar em contato 
pelo telefone (44) 3906-1036 ou 
98457-1085”, indica.

ALÉM de estimular o desenvolvimento, programa garante o abastecimento de instituições da rede socioassistencial, de segurança alimentar e nutricional

ASSESSORIA/SECOM

Para entender melhor 
como vai funcionar a Zona de 
Processamento de Exportações 
em fase de implantação em 
Umuarama, bem como as inú-
meras possibilidades de inves-
timento e retorno com esse 
tipo de comércio, a empresa 
Fênix Empreendimentos rea-
lizada, no próximo dia 16, o 1º 
Workshop Regime Especial de 
ZPEs no Brasil.

Além de detalhar o projeto 
de implantação da primeira 
ZPE do Paraná em Umuarama 
o evento vai tratar os aspectos 
tributários e fiscais do regime 
especial das zonas de pro-
cessamento de exportações 
vigente no país.

“É mais uma chance para 
os investidores, industriais e 

empresários em geral conhe-
cerem a fundo o mar de possi-
bilidades de sucesso que serão 
oferecidas pela ZPE, assim que 
ela estiver consolidada”, desta-
cou o secretário da Indústria e 
Comércio do município, Marcelo 
Adriano Lopes da Silva.

O workshop é presencial 
e será aberto às 19h do dia 
16/03, no auditório do campus 
3 da Universidade Paranaense 
(Unipar). A palestra será condu-
zida pelo economista e ex-ge-
rente de mercado da Agência 
Estadual Invest Paraná, Nikolas 
Duarte. O evento tem o apoio 
da Prefeitura de Umuarama, 
por meio da Secretaria de 
Indústria e Comércio, da 
Invest Paraná e do Governo do 
Estado, além da Unipar.

Ambulatório de Infectologia oferece 
programação especial sobre tuberculose

Lorena Ruiz. O evento será no 
Ambulatório”, conta.

A mesma ação será repetida 
na segunda-feira da próxima 
semana, dia 20, também às 9h 
no Ambulatório. “Já na terça-
-feira, dia 21, a equipe vai até a 
unidade do CAPS-AD (Centro de 
Atenção Psicossocial – Álcool e 
Drogas) às 8h40 para falar a 
usuários de substâncias psi-
coativas atendidos nesta uni-
dade. Na quarta-feira, dia 22, 
a palestra será apresentada às 
8h na Academia da Saúde (no 
bairro Cidade Alta/Belvedere) 
aos usuários do SUS e a grupos 

da terceira idade”, relata.
Ela acrescenta que a palestra 

também será apresentada a gru-
pos da terceira idade na unidade 
local do Sesc às 15h do dia 27 
e finalmente para alunos do 
curso técnico em enfermagem 
da Escola Estadual Professora 
Hilda Kamal, às 9h30 do dia 
31. “É muito importante a par-
ticipação da comunidade, de 
pessoas afetadas pela doença 
e de profissionais de saúde 
nessa luta, que é mundial. A 
Secretaria Municipal de Saúde 
seguramente vai fazer sua 
parte”, pontua.

COM o tema ‘Sim! Podemos acabar com a tuberculose’, campanha propõe a erradicação 
da doença até 2030
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COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

Palavras cruzadas

Solução anterior
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Não tenha medo de tentar algo dife-
rente, sair da zona de conforto ou 
expandir um pouco seus horizon-
tes. No amor caso escondido ou com 
alguém comprometido pode alimen-
tar suas fantasias.

TOURO  21/4 a 205
Uma parceria ou sociedade pode 
ser um jeito criativo de dar um jeito 
nas dificuldades financeiras, por isso 
aproveite. Seus amigos vão desem-
penhar um papel importante na 
conquista.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Nesta sexta, seu lado impulsivo e 
ousado vem à tona e será difícil achar 
quem consiga acompanhar seu pique. 
Vai querer melhorar o visual e colecio-
nar elogios. A mesmice pode deixar o 
romance meio sem graça.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Prepare-se para o inesperado, preste 
atenção aos detalhes e ouça sua intui-
ção, que estará ainda mais afiada. No 
trabalho, há chance de conquistar 
algo desafiador desde que confie em 
seu potencial.

LEÃO 22/7 a 22/8
Vale a pena fazer um esforço para se 
aproximar de quem têm os mesmos 
interesses que você, mesmo que seja 
apenas nas redes sociais. Não deixe 
escapar a chance de encontrar um 
novo amor.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Assuntos envolvendo a saúde e a 
rotina continuam exigindo atenção 
nesta sexta. No amor, alguém que já 
conhece pode bancar o cupido nas 
redes sociais e apresentar possibili-
dades interessantes.

LIBRA  23/9 a 22/10
Aproveite para cuidar das suas coisas, 
fazer novos contatos e agilizar tarefas 
que exigem criatividade e boas ideias. 
Na vida pessoal você vai encantar 
quem ama sem fazer esforço e pode 
até desenrolar um crush.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Aproveite pra dar uma caprichada 
no lar para o fim de semana. Que tal 
reservar um tempo para cuidar da 
aparência com tratamentos caseiros? 
Romantismo e muito chamego devem 
animar as coisas com o par.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Aposte no raciocínio rápido e nas redes 
sociais para trocar ideias e influenciar 
colegas e clientes. No amor, um caso 
passageiro pode fazer seu coração 
bater mais rápido, mas tenha atenção 
para não cair numa furada.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
É hora de cuidar do seu dinheiro e 
agarrar qualquer oportunidade de 
juntar uma grana. Você e o mozão 
podem ter boas novas nas finanças 
do casal, mas precisam conversar pra 
ajeitar melhor essa área.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
É um bom momento para definir 
novas metas e descobrir o que real-
mente deseja, sem a interferência 
de outras pessoas ou familiares. Há 
chance de receber uma grana que não 
esperava.

PEIXES 20/2 a 20/3
Ficar na sua pode melhorar a ima-
gem que passa aos outros, além de 
evitar aborrecimentos desnecessá-
rios e fofocas. Se está afim de alguém 
crie coragem e puxe papo. A dois, um 
filme pode ajudar na união.

Os nascidos em 10 de março são profundos e emocionais. Adoram se diver-
tir e gostam de ocupar uma posição central na família, cercados de carinho 
e proteção. Ficam facilmente magoados, sentem a rejeição de forma pro-
funda. Mostram grande compreensão e bondade, mas devem ter cuidado 
para não serem superprotetores e sutilmente manipuladores.

Horóscopo nascidos em 10 de março

   

Crescente
28/03 - 23h33

Cheia
07/03 - 09h42

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 10/3/2023

Sol

Paranaguá
max 26
min 23

max 27
min 20

Cascavel
max 28
min 19

Foz do Iguaçu
max 30
min 22

max 25
min 20

Curitiba
max 24
min 18

FASES 
DA LUA

Sábado 11/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Domingo 12/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
21/03 - 14h26

Minguante
14/03 - 23h08
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CROATAON
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DEVOTAU
EIRICOTA
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MANCOOI
PTHPASTA
RFUMAIP

LEGISLATIVO
ONTEMIOIO
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(?): agir 
esponta-
neamente

(?) e vir,
direito do
cidadão

Expelir 
fortemen-

te o ar
pela boca

É pres-
crita pelo
médico

Nascido
na

Croácia

Organi-
zação

(abrev.)

Calça de
perna
larga
(pop.)

Ângela
Vieira,

atriz bra-
sileira

Embala-
gem do
lixo do-
méstico

 A pessoa
dedicada
à religião

Grande
açude do
Nordeste

Formato
da curva

de retorno

Objetivo 
a ser

alcançado

Diz-se do
móvel a
que falta 

uma perna

Tudo
o que

serve de
suporte

Rodrigo
Faro,

apresen-
tador 

Fim, em
espanhol

O poder
exercido

pelo
senador

Número
de cordas

do be-
rimbau

2, em al-
garismos
romanos

No dia
anterior

ao de hoje

Informe em jornais
para desempregados
Cobertura que prote-
ge o motor do carro

A "energia"
dos ali-
mentos

(?) Meirel-
les, cantor

Pequeno lagarto
(bras.)

(?) zero:
início

Vogal de
"paz"

Fiança;
garantia
Muscu-

loso; forte
Além;

ao longe
Quei-

mação

Queijo de
dietas

Formiga,
em inglês

Anda
depressa

Fedor
(nos pés)

Bofetada
Brinquedo
que sobe
e desce

Creme;
pomada

Museu cari-
oca (sigla)

Saudação
informal

3/ant — fin. 5/bufar. 6/estaca. 7/calango. 10/boca de sino.
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A T G P
U R T I C A R I A

A T A S E M I N U
O S B R A M O
M O C O A X E

C A I R L I V N T

T A R A L E M E
M I N A S G E R A I S

C D I E S E L
A T O A O O M
M I N A U F O

R E P OR D I T A R
N O I V O O R D

I T I N E R A N T E
E A M A G O A R

Mecani-
camente

Em
posição
posterior

Reação
alérgica
cutânea
(Med.)

Divisão
de um
caule

(?)
queridos:
pessoas
amadas

Marca
de gols
batida 

por Pelé

Sua
capital 
é Belo

Horizonte

Dar
dentada

em 

Sem ter
nada para

fazer

Admira;
quer
muito
bem 

Saciada;
empan-
turrada

"(?) Moral",
sucesso
do Jota
Quest

Disco
voador
(ingl.)

O homem
que vai
casar

Robert De
(?), ator

Ferir;
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Estações que sucedem
ao inverno e ao verão,

respectivamente
Que não é oxidável

Vasco da (?),
clube carioca (fut.)

Produto proibido em
linhas de pipa

Impor; 
determinar

Chega;
regressa 
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de ônibus
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ra o braço
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despido
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(o papel)
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Prata

(símbolo)
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tombar
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sexual

(?)-music,
gênero
baiano

São e salvo
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Que viaja
(o circo)
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de "pera"
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Brasileira

(sigla)
Metro 

(símb.)

Vazio
(?)

Fleming,
escritor

Disposi-
tivo que

direciona
o navio

A 3ª nota
musical
Colocar
de volta 

54, em
romanos
Asiático,
em inglês

3/ian — ufo. 5/asian. 6/diesel. 9/urticária.

Conheça hoje na Coluna tudo sobre a Terapia com Ventosas
A Ventosaterapia é um 

tratamento natural e seguro, 
ideal para filtrar, decompor e 
expelir as toxinas e o sangue 
residual do organismo. Esta 
técnica fortalece o metabo-
lismo e resulta numa maior 
resistência com aumento 
da capacidade natural do 
corpo para combater e pre-
venir doenças. As ventosas 
criam um efeito de vácuo 
que suga a pele, resultando 
em um aumento do diâme-
tro dos vasos sanguíneo no 
exato local.

Ao longo da sessão, as ven-
tosas podem ser aplicadas de 
duas formas. Na deslizante, o 
terapeuta realiza uma espé-
cie de massagem com o copo 
para favorecer a nutrição dos 
músculos, aliviando tensões e 
dores tanto musculares quanto 
nas articulações;

Na fixa, o terapeuta posi-
ciona as ventosas em locais 
determinados para promover o 
desbloqueio dos pontos ener-
géticos obstruídos e restaurar 
o fluxo de energia.

Ambos os métodos da 

ventosaterapia, são indicados 
para aliviar dores musculares 
e articulares, lombalgia, hiper-
tensão arterial, enxaqueca 
entre outras.

A pressão causada pelo 
vácuo desloca a pele do mús-
culo e aumenta a quantidade 
de sangue, tendo uma ação 
relaxante.

BENEFÍCIOS DA 
VENTOSATERAPIA

O tratamento com Ventosas 
pode ser indicado para elimi-
nar a dor nas costas causada 

por tensão muscular ou con-
traturas, inchaço nos braços, 
pernas ou pés, dor nas articu-
lações. Aumento da circulação 
sanguínea local; Eliminação de 
contraturas musculares e pon-
tos gatilho; Fortalece os vasos 
sanguíneos; Aumentar a pro-
dução de líquido sinovial den-
tro das articulações; Relaxar e 
acalmar o corpo e a mente.

Este tratamento também 
é, muitas vezes, associado à 
acupuntura para tratar diver-
sos transtornos da saúde com 
o objetivo de reenergizar e 

harmonizar seu corpo e suas 
emoções.
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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

Pneus em boas condições podem fazer
a diferença na época de grandes chuvas

“São as águas de março 
fechando o verão...”, como 
bem diz a música escrita por 
Tom Jobim. O mês de março 
encerra o verão no hemisfério 
sul, mas com esse fim de ciclo 
surge um perigo para quem 
dirige: a chuva, que muitas 
vezes vem volumosa nessa 
época do ano. Por isso, ter um 
cuidado extra com os pneus 
pode ser um fator crucial na 
hora de fazer uma manobra 
que possa te tirar de uma 
situação de perigo.

Quando a Pirelli trabalha 
no desenvolvimento de um 
pneu de moto ou carro, um 
dos quesitos mais importantes 
que é levado em consideração 
é o seu desempenho na chuva. 
Para isso, anos de trabalho de 
engenharia são investidos, que 
definem parâmetros como téc-
nicas de construção, material 
utilizado, desenho da banda 
de rodagem entre outros. 
Todos os aspectos são funda-
mentais para que um excelente 
resultado seja alcançado.

“Dirigir nas ruas das cida-
des ou estradas pode ser muito 
prazeroso, mas em condições 
de chuva, é necessário aumen-
tar a atenção e garantir que os 

pneus estejam corretamente 
calibrados para funcionarem 
adequadamente. De início, é 
importante verificar a pressão 
correta de seu veículo. Você 
pode encontrar essa informa-
ção no manual ou, no caso dos 
carros, no bocal do tanque de 
combustível ou na coluna do 
batente da porta do motorista. 
É essencial fazer a calibragem 
dos pneus a frio e semanal-
mente para obter o resultado 
ideal”, diz Roberto Falkenstein, 
consultor da área de tecnolo-
gias inovativas da Pirelli.

Também é importante 
verificar o TWI, marcação no 
fundo dos sulcos dos pneus 
que informa sobre seu des-
gaste, para garantir que eles 
não estejam a ponto de serem 
substituídos. Isso é especial-
mente importante durante 
essa época do ano, já que é 
fundamental que os pneus 
consigam drenar bem a água. 
Se tiver qualquer dúvida com 
relação a isso, é só procurar 
por um profissional qualifi-
cado para que ele assegure 
que o seu pneu esteja bom.

“Outro ponto que merece 
atenção é o cuidado com a sus-
pensão e freios do veículo. Ter 

um carro bem alinhado e uma 
roda bem balanceada pode 
fazer total diferença. Durante 
a condução, também, é crucial 
um cuidado extra. Em caso de 
chuvas intensas, reduza a velo-
cidade, aumente a distância 
em relação aos outros veículos 
e mantenha a atenção cons-
tante. Evite mudanças bruscas 
de direção, frenagem ou ace-
leração. Quanto mais cautela, 
melhor”, completa Roberto.

A combinação de alto volume 
de chuvas, bem como poças de 
água, sujeira e óleo de outros 
veículos, podem criar condi-
ções propícias para a aquapla-
nagem. Se ocorrer, para evitar 
acidentes é fundamental man-
ter as mãos firmes no volante 
sem esterçar, pois durante a 
aquaplanagem o carro não vai 
obedecer ao volante. O condu-
tor não pode nem acelerar ou 
frear, deixando o veículo retor-
nar naturalmente ao controle. 
Se a chuva estiver muito forte, 
não pare no acostamento ou 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

acione o pisca-alerta enquanto 
estiver  em m o v i m e n to. 
Procure um posto de gasolina 
ou outro tipo de local seguro 
assim que possível.

Embora as chuvas pos-
sam assustar alguns moto-
ristas, é importante enfrentá-
-las com atenção e respeito. 
Com os pneus corretos e bem 

calibrados em um veículo 
revisado, o resultado será um 
desempenho de alto nível 
aliado a máxima segurança. 
A Pirelli trabalha incansavel-
mente para produzir pneus 
ideais para cada aplicação 
em diversos tipos de veículos, 
independentemente do tipo 
de piso ou aventura.
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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

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA 

GENOWEI POLIS LTDA torna público que irá requerer ao Instituto Água e Terra, 
a Licença Prévia para TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS 
PERIGOSOS, INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, 
LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR, 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E 
MUDANÇA a ser implantada RUA A Nº 770, BOX 07, CIDADE IND. EDIVAR 
SAVIO POLLI, CEP 87560-000, NA CIDADE DE IPORÃ, ESTADO DO PARANÁ. 

 

Uma das atrações da 
Secretaria Municipal  de 
Agricultura na 48ª edição da 
Expo Umuarama, que será 
aberta ontem (9), é a Feira de 
Sabores, que objetiva divul-
gar os produtos do campo 
e fomentar a agroindús-
tria. “Esta é uma ação con-
junta entre o município e os 
pequenos agricultores, com 
apoio de alguns parceiros, 
para mostrar aos visitantes 
da Expo o que é produzido 
nas pequenas propriedades 
rurais”, explicou o prefeito 
Hermes Pimentel

A Feira de Sabores tem 
total incentivo da adminis-
tração municipal. “Criamos 
um espaço para a população 
conhecer melhor os produ-
tos e poder adquirir o que 
achar mais interessante. 
Esse canal direto entre o 
produtor e o consumidor 
aproveita a movimentação 

Feira de Sabores será uma das atrações
da Secretaria de Agricultura na Expo

da Expo Umuarama para 
divulgar a agroindústria de 
nossa cidade e ajuda agre-
gar valor aos produtos do 
campo, melhorando a renda 
do pequeno agricultor”, des-
tacou o prefeito.

Na Feira de Sabores, que 
funcionará no espaço da 
Fazendinha, durante os 11 
dias da Expo Umuarama, os 
visitantes poderão adqui-
rir  cocada, derivados da 
lavanda (travesseiros, etc.), 
biscoito sequilhos, rapa-
dura, nhoque e salgados de 
mandioca, doces de frutas e 
de leite, queijo, biscoito de 
polvilho, conservas, tem-
peros, molhos, linguiças e 
defumados em geral, geleia, 
cachaça, café, palmito e 
ainda bolachas, bolos, pão 
de mel e manteiga.

“Teremos produtos arte-
sanais de 16 produtores em 
exposição diariamente das 18h 

às 21h, de segunda a sexta, e 
das 14h às 21h aos sábados e 
domingos. Os consumidores 
poderão pagar em dinheiro, 
pix e cartão de débito e cré-
dito, ou seja, a comerciali-
zação será bem facilitada”, 
destacou a chefe da Divisão 
de Produção Animal, Sharon 
Karla Lüders Meza.

O secretário da Agricultura, 
Murilo Teixeira, complementa 

que além de comprar produtos 
de excelente qualidade os con-
sumidores valorizarão o tra-
balho do pequeno produtor e 
os estimularão a lançar novos 
produtos, aproveitando pro-
dução própria de frutas, legu-
mes, leite e carne produzidos 
nas propriedades rurais.

“Nossa equipe ajudou 
na organização da Feira 
de Sabores, orientou os 

produtores e montou a estru-
tura. Também apoiamos 
a divulgação. Estamos jun-
tos para que a feira seja um 
sucesso, com o apoio do pre-
feito e dos parceiros Garden, 
Universidade Estadual de 
Maringá (UEM), Colégio Agrícola, 
Instituto de Desenvolvimento 
Rural do Paraná (IDR-PR), 
Prefeitura e Sociedade Rural 
de Umuarama”, completou.
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Zélia Casoni “Preço é o que você paga e valor é o que você 
recebe. Enquanto não aprendermos que essa 

diferença existe, estamos fadados a viver uma vida 
onde jogamos diamantes no lixo, para colocar os 

restos em cima da mesa.” Thiago Nigro

ES
SE

N
CI

A
L

REUNIÃO
Entre os dias 12 e 14 de março, todos 

os arcebispos e bispos do Paraná 
estarão reunidos no Centro Diocesano 
de Formação, na cidade de Umuarama, 
em momentos de oração, fraternidade, 
partilha e discernimento sobre a cami-
nhada pastoral da Igreja no Paraná. A 
abertura se dará com uma missa na Ca-
tedral Divino Espírito Santo, que será 
presidida pelo arcebispo de Londrina e 
presidente da CNBB Sul 2, dom Gere-
mias Steinmetz, ladeado pelo arcebis-
po de Curitiba e vice- presidente da 

CNBB Sul 2, dom José Antônio Peruzzo 
e pelo bispo de Umuarama, dom João 

Mamede Filho.

 
***

Ao longo de todo o dia de segunda-fei-
ra, 13, até o meio-dia de terça-feira, 

14, os bispos irão trabalhar sobre uma 
extensa pauta de temas, e também 
terão momentos de oração e convi-

vência fraterna. Entre os temas estão: 
a Missão São Paulo VI, a próxima 

Assembleia do Povo de Deus, que será 
realizada no mês de setembro, em Lon-
drina. Um ponto alto dessa assembleia, 

que será uma das últimas atividades 
na manhã de terça-feira, será a eleição 
da nova presidência do Regional Sul 2 
da CNBB e dos membros do Conselho 

Episcopal de Pastoral.

NA EXPO
Várias autoridades confirmaram presen-
ça na Expo. O governador em exercício 
Darci Piana é esperado na manhã desta 

sexta-feira (10). Ele se reunirá com 
prefeitos e outras lideranças da cidade 

e região no anfiteatro da Sociedade 
Rural. O ministro da Agricultura e 

Pecuária, Carlos Fávaro confirmou pre-
sença no próximo sábado (18), quando 
também manterá agenda com autorida-

des políticas e do agro.

POSSE
Posse da nova diretoria 2023/2024 

da CMEG, Câmara das Mulheres 
Empreendedoras e Gestoras de 

Negócios de Londrina -, que contou 
com a presença de Cláudia Colpi, 
da CMEG Fecomercio Curitiba. Ela 
também marcará presença dia 22 
de Março, na cerimônia de posse 

da empresária Regina Santana, em 
Umuarama.

ADVOGADAS
Na palestra e comemoração do 
Dia da Mulher, na OAB / Umu-
arama, as advogadas Gilmara 
Bolonheiz, Fernanda Pedroso, 

Thais Casoni e Ju Figueiredo. Na 
terça-feira, dia 7.

ARQUIVO INSTAGRAM

ARQUIVO INSTAGRAM
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