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UMUARAMA,14/3/2023

Prefeitura de Umuarama repassa o
antigo prédio do Senai para a UEM
A Universidade Estadual de Maringá vai assumir o prédio onde 
funcionava o Sesi/Senai em Umuarama, na rodovia PR-489, saída 
para Xambrê. O Termo de Permissão de Uso foi celebrado entre a 
Prefeitura e a UEM e foi assinado durante evento na Expo-Umua-
rama. O prefeito Hermes Pimentel destacou que este é mais um 

investimento da administração municipal em educação e, desta 
forma, na qualidade de vida da população. De acordo com o docu-
mento assinado por Pimentel e pelo reitor da UEM, Leandro Vanalli, 
a universidade estadual poderá instalar uma extensão do campus 
no local, que tem 12.765 m². 

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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O rodeio pede passagem na programação da 48ª Expo Umuarama/21ª Internacional desde ontem, na arena do parque 
Dario Pimenta da Nóbrega. As montarias seguem até a próxima quinta (16), com entrada gratuita para o público todos 
os dias. Só haverá cobrança de ingresso na grande final, domingo, e, ainda assim, com preço popular. Hoje acontece 
a primeira fase, com 25 montarias em touros. A narração será de Luizinho Mirante e Adriano Paranaense. O primeiro e 
segundo colocados passam para a segunda etapa da competição, que acontece amanhã e avança até a quinta-feira.

Servidoras
homenageadas

Haddad afirma
que o novo

arcabouço fiscal
está “consistente”
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 “8 de janeiro”: 
Moraes liberta

mais 130
denunciados
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Potencial do PR
é apresentado
a farmacêutica

coreana
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Campanha
apresenta

grandes obras
no Estado
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Rodeio na Expo

Os preços dos produtos 
que compõem a cesta 

básica registraram uma 
redução de 1,35%, 

segundo pesquisa do 
Procon. Em fevereiro ela 

custava R$ 864,42 e 
agora custa R$ 852,79, 
considerando os preços 
médios dos produtos de 

marcas mais baratas. 
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Preço da 
cesta básica
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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 0,84 1,37 5,70
IGP-M (FGV) 0,21 -0,06 0,15 1,86
IGP-DI (FGV) 0,06 0,04 0,09 1,53

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

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

10/2 a 10/3 0,5829 0,5829 0,0825
11/2 a 11/3 0,5837 0,5837 0,0833
12/2 a 12/3 0,5837 0,5837 0,0833
13/2 a 13/3 0,5837 0,5837 0,0833
14/2 a 14/3 0,5830 0,5830 0,0826

Ações % R$
Petrobras PN -3,16% 24,19 
Vale ON +0,41% 85,05 
ItauUnibanco PN -1,20% 23,78 
Bradesco PN -1,11% 13,42 
Magazine Luiza ON +9,41% 3,72 
Via ON +12,09% 2,04

IBOVESPA: -0,48% 103.121 pontos

Iene 133,16
Libra est. 0,82
Euro 0,93
Peso arg. 200,65

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,2% 5,2680 5,2690 +0,8%

PTAX  (BC) +1,1% 5,2394 5,2400 +0,6%

PARALELO +0,7% 5,1500 5,5700 +0,2%

TURISMO +0,7% 5,1500 5,5500 +0,2%

EURO +1,5% 5,6219 5,6230 +1,8%

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 13/03

Iene R$ 0,0394
Libra est. R$ 6,37
Peso arg. R$ 0,026
R$1: 1.369,86 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 13/03 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 1.500,00 -13,00 -2,8%
FARELO mar/23 492,20 -6,60 -2,3%
MILHO mar/23 624,50 0,25 -8,8%
TRIGO mar/23 672,25 5,50 -15,1%

SOJA 152,51 0,0% -5,8% 151,00
MILHO 76,07 -0,2% 0,5% 76,00
TRIGO 89,54 0,0% 0,1% 90,00
BOI GORDO 271,15 0,0% 1,9% 262,00
SUINO 7,02 0,1% 3,7% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 13/03 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 13/03 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 13/03 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 161,00 -3,6% -6,4%
SOJA Paranaguá 169,50 -0,9% -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
Um encontro marcante terá efeito 
reorganizador para você e as ati-
vidades intelectuais e de comu-
nicação. Momento de agitação e 
inquietação, por muita coisa se 
anunciar.

TOURO  21/4 a 205
Compreender os problemas e os 
obstáculos é o primeiro passo para 
resolvê-los, mas você não costuma 
se dar o tempo para isso, quer resol-
ver de estalo. Pense antes de agir.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Veja se as pessoas envolvidas estão 
de fato de acordo com os projetos 
que pretende colocar em campo. 
Você precisa desse entendimento 
para os projetos vingarem.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Os bons contatos favorecem engatar 
novos trabalhos e dar aos atuais a 
dimensão que eles precisam para se 
desenvolver. As boas ideias ajudam 
a superar os obstáculos.

LEÃO 22/7 a 22/8
Começa um novo ciclo para os 
estudos e a ampliação do conhe-
cimento, inclusive aquele de teor 
filosófico e religioso. Seus valores e 
princípios estão a se reconfigurar.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Boas oportunidades comerciais e de 
negócio começam a aparecer. Você 
pode ser convidado a fazer parte de 
trabalhos e ações capazes de lhe 
trazer benefícios.

LIBRA  23/9 a 22/10
Um importante encontro pode 
acontecer por estes dias. A partir 
de tal encontro, uma oportuni-
dade surge, a revigorar suas rela-
ções, as atividades conjuntas e os 
estudos.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
A partir de agora, organização no 
trabalho é fundamental para tirar o 
melhor proveito das boas oportuni-
dades que estão a surgir. Aprenda a 
cooperar mais no trabalho.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Momento para entender melhor o 
que ocorre na relação amorosa. Não 
basta sentir em você mesmo, é pre-
ciso comunicar e partilhar os senti-
mentos com as pessoas.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Uma nova disposição para com o 
lar e a família está a surgir em você. 
Você virá a descobrir significados 
novos e bastante motivadores para 
se dedicar a estes assuntos. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Começa um novo ciclo para os estu-
dos, a atividade intelectual e as 
comunicações. Forte estímulo tam-
bém para viagens e contatar novos 
ambientes e pessoas.

PEIXES 20/2 a 20/3
Bom momento para os negócios e a 
atividade comercial. Procure organi-
zar as finanças: é preciso ordem se 
você quer crescer de fato. O trabalho 
é duro, mas irá lhe compensar.

Os nascidos a 14 de março são do signo de Peixes. São amorosos e liga-
dos à família de origem e a terra em que nasceram. Os pais e os filhos 
ocupam papel de prioridade em sua vida. Podem viver no “mundo da 
Lua” com frequência, se desligando da realidade para viverem de fan-
tasias, porém, quando assumem responsabilidades são honestos e 
dedicados com seus objetivos.

Horóscopo nascidos em 14 de março

   

Crescente
28/03 - 23h33

Cheia
07/03 - 09h42

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 14/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 27
min 23

max 26
min 21

Cascavel
max 24
min 20

Foz do Iguaçu
max 26
min 22

max 26
min 20

Curitiba
max 23
min 17

FASES 
DA LUA

Quarta 15/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Quinta 16/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
21/03 - 14h26

Minguante
14/03 - 23h08
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edifício

Reanimam
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Substituiu
o Gatt 

em 1995
(sigla)

(?) dos
Jogos, ra-
mo da Ma-
temática

Aliado da
Rússia 

no Golfo
Pérsico

1.101, em 
algarismos
romanos

Espécie de
aranha de
tamanho
reduzido

Elo entre o escri-
tor e as livrarias
Grande porção 

de coisas (bras.)
Maior lago
da África

Segmento obrigatório
a todas as escolas de
samba em

desfile

Conquista de Elaine 
Thompson-Herah

em 2022

Atava;
ligava

Queimar
de leve

Poeta e legislador
ateniense (Ant.)

Partícula positiva do
átomo (símbolo)

Fanhosos
O "mun-
do" do
absorto

Espiga de
milho

A cor ver-
de-clara

A 23a le-
tra grega
Tonel de

vinhoTecla de
áudio

Rindo 
alto, em

internetês

A lei de
1888

(Brasil)

Alvos da 
promotoria

Instância
psíquica

Próprio de
burros ou

mulas

Rede Local
(Inform.)
O alarme
orgânico

Filme com
Richard
Burton 

Provocou a pandemia
que parou
o mundo
em 2020

3/gag — lan — lol — psi — sap. 5/sólon. 7/prásino. 9/megálitos. 13/prêmio laureus.
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A P C
P O R T A L U V A S

R E I U M I D A
D I A N T E O L

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

C R U Z A D O S C
S E T A C Ã E S

S O B T R O N O
C R E C H E C L

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

V E X AM E O N Z E

Local no
carro para
pequenos
objetos

Vai do me-
nor para 
o maior
(Mat.)

Recobre
praias e
desertos

Profes-
sora, na

linguagem
infantil

Comida
leve para
o verão

Soberano
de um
reino

(?) de:
na pre-

sença de

Desgaste
natural 
do solo

A mulher
de quem
se fala

Aquela
que

escreveu
um livro

(?)
Almeida,
cantora
baiana

Nome da
letra "B"

Divisão
do jogo
de vôlei

Trabalho
feito com
o bisturi

150, em 
algarismos
romanos

Doença
que causa
falta de ar

Antiga
civili-
zação
andina

Organi-
zação das
Américas

(sigla)

Aécio
Neves,
político

Número
de dígitos

do CPF

Mar, em
inglês
Metro

(símbolo)
Terna;
meiga

Soco forte
no boxe

Debaixo
de

Escola
maternal

Experi-
mentado

Humi-
lhação

O solo 
da ópera

Que deixou
de ser

Levemente
molhada

Clara;
límpida

Cão do Mi-
ckey (HQ)

Pedra
antiafta

106, em
romanos
Sucede a
infância

Dígrafo de
"nascer"

Queimado
(cadáver)

Animais
do canil

Vaso sani-
tário (pop.)

Opõe-se
a "off"

A última
letra

Ata-
cante do
Cruzeiro

(fut.)

Hiato de
"miolo"
Conduz;

transporta 

2/on. 3/sea — set. 4/ária — fred. 5/pluto. 6/vexame.
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O ministro da Fazenda, 
Fernando Haddad, disse 
ontem (13) que a equipe eco-
nômica está segura da consis-
tência do novo arcabouço fis-
cal que está sendo elaborado 
de forma a atingir o objetivo 
de substituir o teto de gastos. 
A expectativa é apresentar a 
proposta ainda nesta semana 
ao presidente Lula, antes de 
sua viagem à China.

Haddad disse que pretende 
detalhar a proposta com o 
vice-presidente e ministro do 
Desenvolvimento, Geraldo 
Alckmin. “Assim teremos 
tempo de dar ao Ministério 
do Planejamento condições 
de começar a elaborar a LDO”, 
afirmou.

REFORMA TRIBUTÁRIA
Ao falar sobre a reforma 

tributária, Haddad explicou 
que será por meio desta que 
o governo buscará “justiça tri-
butária, simplificação, transpa-
rência e agenda de desenvol-
vimento”, de forma a propiciar 
“maior desenvolvimento” para 
o país. Segundo o ministro, a 
expectativa é que a proposta 
seja votada pela Câmara entre 
junho e julho para, em setem-
bro ou outubro, ser apreciada 
pelo Senado.

Haddad reiterou que o com-
promisso da reforma tributária 

Ministro da Fazenda diz que novo
arcabouço fiscal está “consistente”

é garantir uma carga fiscal 
estável. “Não temos nenhuma 
intenção de onerar imposto 
sobre consumo por razões 
óbvias: o Brasil já cobra muito 
sobre consumo. Como não 
dá para baixar, vamos man-
ter para que, depois, em uma 
segunda fase, posamos abrir 
espaço para uma acomodação 
que diminua o imposto sobre 
consumo ao longo do tempo”.

Ele comparou a reforma a 
“uma porção de chavinhas a 
serem mexidas”. “Se olhar para 
a que vai resultar em perda, 
e não olhar para a que vai 
resultar em ganho, você vai 
inviabilizar a reforma”, argu-
mentou o ministro.

CHOQUE DE EFICIÊNCIA
Acrescentou que o choque 

de eficiência causado pela 
reforma tributária na econo-
mia brasileira será tão grande 
que dificulta qualquer proje-
ção mais precisa. “Não é possí-
vel estimar neste momento, de 
tão grande que será. Fala-se de 
algo entre 10% e 20% de cho-
que do PIB”.

“Mas penso que vamos faci-
litar muito a vida dos investi-
dores, dos trabalhadores e do 
Poder Público, com essa pers-
pectiva, e ninguém pode usar 
como pretexto o de que vai per-
der ou ganhar, porque todos os 

prazos estão sendo calibrados 
justamente para termos uma 
aterrissagem suave, uma tran-
sição suave, mas que impacte 
diretamente no contribuinte”, 
complementou.

SUSTENTABILIDADE
O ministro acrescentou 

que, tendo por base propostas 
desenhadas “a partir do acú-
mulo do Senado e da Câmara”, 
a proposta vai pôr fim a um 
enorme conflito distributivo 
no país, nos âmbitos público-
-privado e público-público.

“Isso vai nos dar um hori-
zonte de sustentabilidade e 
uma segurança jurídica muito 
maiores do que temos hoje, 
e eliminar aquelas desonera-
ções completamente arbitrá-
rias, que foram feitas com base 
no capitalismo de compadrio. 
E vamos ter transparência, 
sabendo de onde está vindo e 
para onde está indo o dinheiro 
público brasileiro”.

O ministro disse ter convic-
ção de que, se o governo ante-
rior quisesse votar a reforma 
tributária, ele teria conseguido. 
“Digo isso porque vários depoi-
mentos me foram dados por 
parlamentares, inclusive da 
base do governo anterior. Ele 
não quis votar a reforma tributá-
ria. Podia ter votado e seria um 
legado importante para o país”.
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STF concede liberdade a
mais 130 denunciados
por atos antidemocráticos

O ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), concedeu ontem 
(13) liberdade provisória a 
mais 130 homens denuncia-
dos pelos atos antidemocráti-
cos e de destruição dos prédios 
públicos em 8 de janeiro.

Com parecer favorável 
da Procuradoria-Geral da 
República (PGR), foram apli-
cadas medidas cautelares a 
acusados por crimes como 
incitação ao crime (artigos 
286) e associação criminosa 
(artigo 288, parágrafo único), 
do Código Penal. O ministro 
considerou que eles já foram 
denunciados e não represen-
tam mais risco processual ou 
à sociedade neste momento, 
podendo responder ao pro-
cesso em liberdade.

As cautelares aplicadas, 
previstas no artigo 319 do 
CPP, foram a proibição de 
ausentar-se da comarca e 
recolhimento domiciliar no 
período noturno e nos finais 
de semana mediante tornoze-
leira eletrônica; obrigação de 
apresentar-se perante ao juízo 
da Execução da comarca de 
origem, no prazo de 24 horas 
e comparecimento semanal, 
todas as segundas-feiras; roi-
bição de ausentar-se do país, 
com obrigação de realizar a 
entrega de seus passapor-
tes no prazo de cinco dias; 

Prefeituras podem listar obras
prioritárias ao governo federal

O governo federal lançou 
a plataforma digital Mãos à 
Obra, que vai mapear obras 
paralisadas em todo o país 
que podem receber recur-
sos para serem retomadas. 
Caberá às próprias prefei-
turas a tarefa de alimentar 
a plataforma com informa-
ções sobre os projetos. “Não 
é possível você imaginar que 
esse país pode ser gover-
nado de Brasília sem levar 
em conta a realidade dos 
municípios e dos estados 
brasileiros”, afirmou Lula. 
“Temos, só para vocês terem 

ideia, mais de 14 mil obras 
paralisadas. Obras que come-
çaram no meu governo, no 
governo da Dilma Rousseff. 
Houve uma paralisia. Podem 
ficar certos que nós vamos 
retomar todas as obras. Com 
os Mãos à Obra, vocês vão 
dizer quais obras na cidade 
de vocês que precisa ser 
feita”, acrescentou.

O presidente ressaltou que 
o governo federal não fará dis-
tinção entre gestores munici-
pais de partidos aliados ou da 
oposição. “As nossas divergên-
cias partidárias vão acontecer 

na época das eleições. O que 
que quero é que vocês sai-
bam que nós vamos tentar 
recuperar a civilidade nesse 
país”. Na mesma cerimônia, 
o presidente anunciou o rea-
juste de 39% no repasse da 
merenda escolar.  

As prioridades do Mãos à 
Obra são equipamentos de 
saúde, educação, esporte, 
cultura, além de unidades 
habitacionais do Minha Casa, 
Minha Vida. Os gestores 
terão até 10 de abril de 2023 
para incluir as informações, 
informou o governo.

cancelamento de todos os 
passaportes emitidos pela 
República Federativa do Brasil; 
suspensão imediata de quais-
quer documentos de porte 
de arma de fogo em nome da 
investigada, bem como certi-
ficados CAC; proibição de uti-
lização de redes sociais; proi-
bição de comunicar-se com os 
demais envolvidos, por qual-
quer meio.

BALANÇO
Em 9 de janeiro, a Polícia 

Federal (PF) prendeu em fla-
grante 2.151 pessoas que 
haviam participado dos atos 
e estavam acampadas diante 
dos quartéis. Destas, 745 
foram liberadas imediata-
mente após a identificação, 
entre elas as maiores de 70 
anos, as com idade entre 60 
e 70 anos com comorbidades 

e cerca de 50 mulheres que 
estavam com filhos menores 
de 12 anos nos atos.

Dos 1.406 que seguiram 
presos, permanecem na pri-
são 310 homens e 82 mulheres, 
totalizando 392 pessoas.

Até o momento, a PGR 
denunciou 919 pessoas por 
incitação pública ao crime e 
associação criminosa. Dessas, 
219 responderão também por 
crimes mais graves – dano 
qualificado, abolição violenta 
do estado de direito e golpe 
de estado. O ministro desta-
cou que a PGR deixou de ofe-
recer acordo de não persecu-
ção penal, por entender que 
a tentativa de abolição vio-
lenta do estado democrático 
de direito é incompatível com 
a medida de despenalização. 
Todos foram notificados para 
apresentar defesa prévia.

ATÉ o momento, a PGR denunciou 919 pessoas por incitação pública ao crime e associação 
criminosa

DIVULGAÇÃO

Virou a mesa
Por 3 votos a 2, o TER do 
Paraná acatou recurso do 
ex-governador e deputado 
federal Beto Richa (PSDB) 
que pediu a suspeição do 
promotor do Ministério 
Público, Fernando Cubas 
César, no processo aberto 
a partir da operação Rádio 
Patrulha, que investiga 
denúncias de desvio de 
recursos públicos no 
programa “Patrulha do 
Campo”, de financiamento de máquinas para a manutenção 
de estradas rurais no Paraná. A defesa de Richa alegou seria 
“evidente a inimizade entre o Promotor de Justiça e o paciente 
Carlos Alberto Richa”.

Live da Janja
O deputado Kim Kataguiri (União Brasil) e o vereador 
paulistano Rubinho Nunes (PL) entraram com ações 
populares pela remoção de uma live da primeira dama Janja 
da Silva na TV Brasil. Na transmissão, ocorrida na véspera 
do Dia da Mulher, Janja e a ministra das Mulheres, Cida 
Gonçalves, discutiram violência doméstica. Ambos, Kataguiri 
e Nunes, argumentam que o programa fere o princípio 
da moralidade administrativa devido a uso indevido de 
estrutura pública.

Portaria
O governo costumava veicular conteúdos de interesse próprio 
na TV NBR até 2019, mas portaria de abril de 2019, sob a 
gestão Bolsonaro, unificou o canal governamental à TV Brasil. 
Apesar de ter politizado a TV Brasil, como no caso da reunião 
com embaixadores em julho de 2022, o ex-presidente nunca 
transmitiu nenhuma de suas lives semanais no canal público. A 
ação popular de Kataguiri tramita na 5ª Vara Federal do Distrito 
Federal, enquanto a de Nunes na 25ª Vara Federal de São Paulo.

Trâmite
No recurso, os advogados 
do ex-governador também 
apontaram decisão do 
ministro do STF, Gilmar 
Mendes, que determinou 
a remessa do processo da 
Justiça Comum para a Justiça 
Eleitoral, afirmando ter 
havido “diversos elementos 
de prova que apontam para 
a existência de indícios de 
crimes de caixa dois desde o 
início das investigações, de 
modo que se trata de mais 
um caso de manipulação 
indevida das regras de 
competência”. O processo 
tramitava originalmente na 
13ª Vara Criminal de Curitiba. 
Beto Richa chegou a ser preso 
na operação em setembro 
de 2018, quando disputava 
a eleição para o Senado e 
foi libertado por decisão de 
Mendes. Segundo a denúncia 
apresentada pelo Grupo de 
Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado (Gaeco), 
os acusados fraudaram 
licitação para a implantação 
de “patrulhas mecanizadas” 
em todo o estado com o 
intuito de beneficiar três 
empresas.

Barrado
Bolsonaro vetou a candidatura 
de seu ex-colega de chapa 
Walter Braga Netto à 
prefeitura do Rio de Janeiro 
nas eleições de 2024. O ex-
presidente deu a declaração 
em reunião do diretório 
estadual da legenda ontem 
(13), por vídeo-chamada dos 
EUA, onde está desde o final 
do ano passado. Setores da 
executiva nacional e da ala 
bolsonarista cogitavam a 
candidatura. Bolsonaro ainda 
assim defendeu que o partido 
tenha um nome próprio 
na disputa contra Eduardo 
Paes, que lidera a disputa 
pela reeleição. Segundo 
levantamento do Paraná 
Pesquisas deste março, Paes 
tem até 37,2% das intenções 
de voto. O instituto fez 
dois cenários. Em ambos, 
o candidato do PL aparece 
em segundo. No primeiro, o 
senador Flávio Bolsonaro 
(PL), o 01, tem 23,3%, contra 
os 37,2% de Paes. O também 
senador Romário (PL) 
aparece no segundo cenário 
com 14,3% das intenções. 
O atual prefeito tem 34,4% 
nesse caso.

DIVULGAÇÃO
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Potenciais do Paraná
são apresentados a
farmacêutica coreana

BR-376
Com a melhora das condições 
climáticas, a rodovia BR-
376, que liga o Paraná à 
Santa Catarina foi liberada. 
A avaliação concluiu que 
o trecho possui condições 
seguras de tráfego.

UTFPR
A Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR) vai 
retomar o concurso vestibular 
para o ingresso de estudantes 
em um dos cursos ofertados 
pela instituição. 

Palácio Iguaçu
O Palácio Iguaçu começou 
uma série de reuniões com 
160 prefeitos que devem se 
estender até quarta-feira. O 
encontro tem como objetivo 
detalhar aos prefeitos de 
municípios com menos 
de sete mil habitantes o 
programa do governo que 
prevê o asfaltamento.

Censo
Até o final de fevereiro, 
189.261.144 pessoas foram 
recenseadas em todo o 
Brasil, chegando a 91% da 
população estimada. No 
Paraná, esse número chegou 
a 10,7 milhões de pessoas, 
chegando também a 91% 
da estimativa para o estado.
Para o cidadão que não tiver 
respondido ao Censo, o IBGE 
pede que entrem em contato 
via telefone 0800-721-8181. 

Canal da Galheta
A concessão à iniciativa 
privada do canal de acesso 
marítimo ao Porto de 
Paranaguá,conhecido por 
Canal da Galheta, pode 
enfim sair do papel. Em 
estudo desde o começo 
de 2019, o projeto prevê o 
repasse da operação a um 
concessionário, mantendo 
a autoridade portuária 
com o Estado.O Porto de 
Paranaguá é o segundo do 
país em movimentação de 
cargas, atrás apenas de 
Santos (SP).

A missão internacional lide-
rada pelo governador Ratinho 
Junior chegou à Coreia do Sul. 
Ontem (13), a comitiva se reu-
niu, em Seul, com a diretoria 
do grupo Green Cross, uma das 
principais corporações farma-
cêuticas coreanas, que pro-
duz de testes, medicamentos, 
vacinas e outros equipamen-
tos e insumos para as áreas de 
saúde e laboratorial.

Com quase 60 anos de 
atuação e faturamento anual 
de US$ 1,5 bilhão, a compa-
nhia tem interesse em entrar 
no mercado nacional, através 
de join ventures com empresas 
brasileiras para a implantação 
de uma planta de fabricação 
de testes diagnósticos e medi-
camentos genéricos.

O Paraná, que conta com 
importantes polos farmacêu-
ticos instalados nas regiões 
Oeste e Norte, reúne todas 
as condições para se tornar o 
hub da Green Cross no País. 
“Estamos em posição privile-
giada no mapa, próximo aos 
maiores mercados consumido-
res da América do Sul, e com 
uma infraestrutura de quali-
dade, um verdadeiro corredor 
logístico que permite acessar 

ENTRE os produtos fabricados pela Green Cross estão testes para Covid-19, Influenza 
e Chikungunya

AEN

Estado recebe vacinas contra
a Covid para bebês e crianças

A Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) recebeu ontem 
(13) uma nova remessa de 
vacinas infantis contra a 
Covid-19. São 200 mil doses 
da Pfizer Baby, destinada a 
bebês de seis meses até qua-
tro anos e 300 mil doses de 
Pfizer pediátrica, para crian-
ças de cinco a 11 anos, tota-
lizando 500 mil doses.

Os imunizantes estão no 
Centro de Medicamentos do 
Paraná (Cemepar) para con-
ferência, e serão distribuí-
dos nos próximos dias para 
as 22 Regionais de Saúde. O 
último envio de doses para 
este público foi no início de 
fevereiro.

“Após o recebimento das 
vacinas, a Sesa inicia o pro-
cesso de distribuição, que leva 
em torno de 48 horas. Por isso, 
essa semana, os municípios 

com facilidade os grandes cen-
tros”, explicou Ratinho Junior.

“Outro destaque é para a 
qualificação dos nossos pro-
fissionais. O Paraná conta com 
sete universidades estaduais, 
com campus espalhados por 
todas as regiões, que além de 
formar profissionais capacita-
dos, também atuam em siner-
gia com o setor produtivo”, 
afirmou o governador. “Além 
disso, o Instituto de Tecnologia 
do Paraná (Tecpar) tem grande 
expertise na produção de medi-
camentos, o que contribui para 
que o Estado seja um dos polos 
farmacêuticos do Brasil”.

Entre os produtos fabricados 

pela Green Cross estão tes-
tes para Covid-19, Influenza 
e Chikungunya. A companhia 
também foi a primeira a desen-
volver uma vacina contra a 
febre hemorrágica e o segundo 
imunizante do mundo contra 
varicela. Além disso, a empresa 
também fabrica medicamen-
tos para doenças raras, como 
hemofilia.O grupo, criado em 
1967, conta atualmente com 
oito empresas em seu portfólio 
e responde por 80% do mercado 
de plasma e por 50% das vaci-
nas contra a gripe fornecidas na 
Coreia do Sul. A corporação gera 
cerca de 6 mil empregos diretos 
e indiretos.

que não tinham mais doses 
para essa faixa etária darão 
continuidade à vacinação. 
Essa é a nossa defesa contra a 
doença”, disse o secretário de 
Estado da Saúde, César Neves. 

O esquema vacinal para 
bebês e crianças até quatro 
anos é feito em três doses. 
As duas primeiras devem ter 
intervalo de quatro semanas 
entre a primeira e a segunda, 
e a terceira dose aplicada oito 
semanas após a administração 
da segunda dose. 

O Paraná recebeu 353.580 
vacinas para esta faixa etá-
ria e de acordo com a Rede 
Nacional de Dados em Saúde 
(RNDS), 38.034 receberam a 
primeira dose (D1) e 10.054 a 
segunda dose (D2).

Das vacinas pediátricas (5 a 
11 anos), a plataforma federal 
registra 828.311 doses aplicadas 

da D1 e 640.810 D2. De acordo 
com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
estima-se que 1.075.294 crian-
ças dessa faixa etária devem ser 
vacinadas contra a Covid-19 no 
Paraná.

OS imunizantes estão no Cemepar para 
conferência, e serão distribuídos nos próxi-
mos dias para as 22 Regionais de Saúde
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‘Carimbo final’
O recém nomeado diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri 
(PT) afirmou que o presidente Lula dará o “carimbo final” nas 

nomeações da nova diretoria da binacional. Verri afirmou 
que fará a análise do currículo dos cotados, dando a “última 

palavra técnica” sobre as indicações.

Sanepar
Os paranaenses que estão 
com contas de água atrasadas 
têm agora até 31 de julho 
para regularizar a situação. A 
Sanepar informou que este é 
o novo prazo para a adesão 
ao Programa de Recuperação 
de Crédito Cliente Particular. 
Os débitos podem ser 
parcelados em até 60 vezes 
e não há cobrança de multa 
nem juros moratórios das 
faturas em atraso.

Inscrições abertas
A prefeitura de Cruzeiro do 
Oeste abriu inscrições para 
40 vagas mais formação de 
cadastro reserva. Os salários 
variam de R$ 1,5 mil a R$ 20 mil 
com oportunidades para níveis 
fundamental, médio e superior. 
As inscrições devem ser feitas 
pela internet até 28 de março 
pelo site : https://fadct.selecao.
net.br/informacoes/16/

Prova rústica
Estão abertas as inscrições 
para corredores amadores e 
profissionais para a 46ª edição 
da Prova Rústica Tiradentes, 
que será no dia 21 de abril em 
Maringá. Para participar, o 
competidor precisa doar um 
quilo de alimento. A inscrição 
é gratuita e devem ser feitas 
pelo site: https://venus.
maringa.pr.gov.br/arquivos/
esportes/eventos_esportes/
disponiveis.php

2º Summit
Mais de 600 convidados 
participaram no último dia 9 
do Summit de Inovação 2023, 
que aconteceu no Campus da 
Indústria, em Curitiba. Nesta 
segunda edição, o tema central 
do debate foi ESG (Ambiental, 
Social e Governança), assunto 
de interesse dos empresários. 
Direcionado às lideranças das 
indústrias e colaboradores 
da área de Tecnologia e 
Inovação do Sistema Fiep, o 
evento teve uma programação 
impactante, que comoveu 
o público, gerou integração, 
troca de experiências e muito 
aprendizado.
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Campanha tem a meta
de apresentar grandes
obras em andamento

O Governo do Estado lan-
çou uma campanha publicitá-
ria ontem (13) para apresen-
tar a nova versão do Paraná 
em Obras, roteiro de grandes 
intervenções que a administra-
ção estadual está promovendo 
em todas as regiões. São obras 
de infraestrutura rodoviária, 
conexões rurais e na rede tri-
fásica. Elas estão em anda-
mento e são resultado das 
ações do planejamento da 
primeira gestão. Os vídeos 
estão no YouTube do Governo 
do Paraná. 

No começo do ano, o gover-
nador Carlos Massa Ratinho 
Junior anunciou um novo 
pacote de mais de R$ 3,4 
bilhões, chamado À Frente 
Paraná, com obras estratégicas. 
Elas darão continuidade a essas 
conexões. São 16 grandes obras 
rodoviárias do Departamento 
de Estradas de Rodagem (DER/
PR) e da Agência de Assuntos 
Metropolitanos (Amep), além 
de um pacote de revitalização 
de 195 pontes e obras de arte 
rodoviárias (trincheiras e viadu-
tos), implementação do Moegão 
no Porto de Paranaguá e pavi-
mentação de mais cerca de 75 
quilômetros de estradas rurais.

Academia da Saúde no Cidade
Alta homenageia as mulheres

Na semana em que foi come-
morado o Dia Internacional da 
Mulher, moradoras dos bair-
ros atendidos pela UBS Cidade 
Alta tiveram um dia especial 
na Academia da Saúde, com 
orientações para o bem-estar, 
estética, sorteio de brindes e até 
uma homenagem musical, além 
de um café da manhã oferecido 
pela equipe da unidade básica 
de saúde.

De acordo com a enfer-
meira Juliana Gaiolla Cordeiro 
Tomitão, as atividades começa-
ram por volta das 8h e reuniram 
mais de 50 mulheres que fre-
quentam a Academia da Saúde. 
“Tivemos palestra com a tera-
peuta Rosana da Matta sobre 
relaxamento mental e organi-
zação de pensamentos, com 
o auxílio de óleos essenciais 
que ajudam a relaxar e regular 
a respiração, combatendo a 

REVITALIZAÇÃO da Estrada da Boiadeira, é considerado um marco da região Noroeste, 
e a obra já atingiu 99,8%, prestes a ser concluída

DER

Entre as obras em anda-
mento está a restauração da 
PRC-280 na região Sudoeste, 
entre Palmas e a BR-153; a 
duplicação da BR-277 em 
Guarapuava; o Contorno Oeste 
de Cascavel; a duplicação da 
BR-277, também em Cascavel; 
a duplicação entre Maringá e 
Iguaraçu; o Contorno Norte de 
Castro; as obras na Rodovia 
dos Minérios; a Perimetral 
Leste de Foz do Iguaçu (e Ponte 
da Integração); a Duplicação 
da Rodovia das Cataratas e da 
PR-445, entre Mauá da Serra 
e Lerroville; Obras na Região 
Metropolitana de Curitiba; ainda 

os Mil Quilômetros de Estradas 
Rurais que beneficiarão pelo 
menos 18 mil famílias de 2 mil 
comunidades em mais de 200 
municípios; o programa Paraná 
Trifásico; a recuperação na Orla 
de Matinhos e principalmente 
a Pavimentação da Estrada 
Boiadeira. Obra aguardada 
por décadas pela população e 
que finalmente saiu do papel. A 
obra é considerada um dos mais 
importantes projetos rodoviá-
rios do Paraná e foi viabilizada 
graças a um acordo costurado 
pelo governador Ratinho Junior 
com o governo federal e a Itaipu 
Binacional.

ansiedade”, explicou.
O café da manhã organi-

zado pelas servidoras da uni-
dade teve o acompanhamento 
musical com o cantor Ralf Allan 
Gomes Ferreira, que preparou 
um repertório especial para as 
mulheres. Elas também conhe-
ceram técnicas de esfoliação 

da pele, hidratação e esmalte. 
“Um dos momentos mais 
divertidos foi o sorteio de brin-
des, que foram doados pela 
própria comunidade especial-
mente para o evento”, disse a 
coordenadora da academia, a 
professora de educação física 
Cláudia Venciguerra.

AS atividades começaram por volta das 8h e reuniram mais de 50 mulheres que frequentam 
a Academia da Saúde

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Colaboraram Walmor Parente, Carolina 
Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

Verdes chateados
O Partido Verde se sente 
escanteado nas negocia-
ções por comissões na 
Câmara dos Deputados, 
mesmo lembrando aos 
petistas que foi a primeira 
legenda a estender a mão 
a Lula da Silva quando foi 
preso em Curitiba. Esta 
semana será decisiva 
nas articulações. O PV 
abriu mão de disputar 
o comando da CCJ da 
Câmara e cobra compro-
missos de contrapartida 
em cargos sugeridos ao 
Palácio do Planalto. 

Ajudantes de ordem

O presidente Lula da Silva 
dispensou ajudante de 
ordens militar. Tem sido 
visto acompanhado de 
dois oficiais da reserva, 
da antiga gestão. Tam-
bém se ancora mais nos 
assessores da Casa Civil 
de Rui Costa – e fortalece 
o ministro – e na esposa 
Janja da Silva, que participa 
ativamente da sua agenda. 

Cerca baixa
Fazendeiros de Brumadi-
nho (MG) reclamam que 
a mineradora Vale quer 
pagar pouco pelas terras 
para criar seu parque 
verde. Um deles pede 
R$ 600 mil o hectare (a 
mineradora oferece qua-
tro vezes menos, conta). 
Outro, que possui mais de 
300 hectares, não negocia 
de jeito algum, nem que 
paguem bem. 

PT quer a Vale 
Mal João Fukunaga foi confirmado na presidência da 

Previ, o maior fundo de pensão do País, ligado ao Banco 
do Brasil, o seu padrinho PT já mira outro caixa bilio-
nário do fundo: tem gente graúda do partido atuando 

no conselho para emplacar o presidente da sócia Vale, 
onde a Previ tem quase 9% das ações. A conferir as 

próximas.. minerações políticas. 

Sobram vagas
Um exemplo apenas de 
o porquê do estímulo do 
Governo Lula III à retomada 
do ensino técnico como 
uma das prioridades: três 
redes de supermercados 
em Minas Gerais oferecem 
6 mil vagas abertas e não 
conseguem candidatos 
qualificados.

Bomba bombou
A folia foi boa nas bombas 
dos postos de combustí-
veis. Registraram aumento 
de 73,64% no total de 
litros de gasolina vendi-
dos durante o Carnaval 
de 2023, em relação ao 
mesmo período de 2022, 
segundo dados da Linx - 
especialista em tecnologia 
para o varejo. No balanço 
total de vendas de etanol, 
gasolina e gás, o aumento 
foi de 35,83%, entre os 
parceiros da empresa.

ESPLANADEIRA
# Advogado e ex-deputado 
federal, Jerônimo Goergen 
toma posse amanhã como 
presidente Associação das 
Empresas Cerealistas do 
Brasil. #  Appian Capital 
Brazil realiza em Craíbas 
(AL) Projeto Empreendedo-
rismo Feminino. # 15ª edi-
ção da Rio Artes Manuais 
acontece dos dias 15 a 
19, no Centro de Conven-
ções Expomag. # Indi-
cador de Inadimplência 
das Empresas da Serasa 
Experian mostra que Cen-
tro-Oeste somou 485.079 
firmas inadimplentes em 
janeiro. # Senador Ales-
sandro Vieira (PSDB) foi 
eleito coordenador da ban-
cada federal de Sergipe. # 
Programa Radar da Super 
Tupi FM do Rio de Janeiro, 
completa hoje 1 ano.
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Alunos da rede municipal visitam
a Expo e participam de oficinas

Nesta semana, a Expo Umuarama 
2023 também faz parte da rotina esco-
lar da Rede Municipal de Ensino. Entre 
ontem e amanhã, mais de 1 mil alunos 
de 22 estabelecimentos de ensino da 
cidade e dos distritos estão visitando 
o Parque de Exposições Dario Pimenta 
da Nóbrega durante o dia, para conhe-
cer algumas das atrações e participar 
de oficinas educativas realizadas com 
parceiros do município.

O prefeito Hermes Pimentel e o 
presidente da Sociedade Rural de 
Umuarama, Milton Gaiari, acompa-
nharam a secretária municipal da 
Educação, Mauriza de Lima Menegasso, 
durante as visitas na tarde de ontem 
(13). A primeira oficina foi de educação 
financeira, em parceria com a coopera-
tiva de crédito Cresol, depois foi a vez 
de robótica com a equipe do Colégio 
Sesi e Senai e por fim a oficina de cons-
trução de games, com o projeto Jovens 
Empreendedores Primeiros Passos 
(JEPP), realizado pelo Sebrae.

“Tudo isso é uma oportunidade de 
ampliar as percepções e despertar o inte-
resse por novos conhecimentos entre os 
alunos, o que vai além do passeio e da 
diversão com a visita ao parque. Além das 
oficinas os alunos visitam a Fazendinha, 

ALÉM das oficinas os alunos visitam a Fazendinha, que reúne diversas atrações voltadas ao campo e à medicina veterinária

JOSÉ A. SABINO/SECOM

que reúne diversas atrações voltadas ao 
campo e à medicina veterinária, e tam-
bém visitam os animais em exposições 
nas baias, que são um dos grandes atrati-
vos da Expo Umuarama”, afirmou a secre-
tária Mauriza Lima.

Após as orientações de agentes 
financeiros sobre a importância de 
começar a poupar dinheiro logo cedo, 
bem como definir objetivos e desen-
volver o pensamento empreendedor, 
o prefeito Hermes Pimentel fez um 
breve relato da sua trajetória profis-
sional. “Eu venho do sítio e já adulto 
me mudei para a cidade. Trabalhei em 
construções e de leiteiro, mas quando 
decidi abrir um mercadinho a minha 
vida começou a mudar. Hoje, depois 
de 17 anos trabalhando com mercado, 
tenho três lojas e geramos 75 empregos 
que garantem o sustento de mais de 70 
famílias”, relatou.

Por isso, continuou o prefeito, “é 
importante saber poupar e ter objeti-
vos na vida, ser trabalhador, honesto, 
econômico e se planejar para comprar 
as coisas sempre a vista”, recomendou. 
Entre as crianças, em breves relatos 
algumas já demonstrar consciência. 
“Temos até empreendedores no 5º 
ano, alunos que produzem e vendem 

pulseirinhas artesanais, entre outros 
artigos”, lembrou a secretária Mauriza.

O pecuarista Milton Gaiari para-
benizou o município pela iniciativa 
em levar os alunos para o parque de 
exposições, lembrou que a Sociedade 
Rural de Umuarama doou 9 mil ingres-
sos para os pais levarem os filhos estu-
dantes da Rede Municipal ao parque de 
diversões e disse quer vê-las no futuro 
trabalhando pela cidade e, quem sabe, 
durante a Expo Umuarama. “Vamos 

estudar que esse é o caminho para o 
futuro”, recomendou.

As visitas de alunos das escolas muni-
cipais ao Parque de Exposições conti-
nuam nesta terça-feira, 13, bem como 
as oficinas de educação financeira, apli-
cações e investimentos; demonstração 
robótica, exposição e guerra de robôs 
(exposição de arduino – uma plataforma 
de prototipagem eletrônica de hardware 
livre e placa única) e por fim a oficina de 
construção de games.

Semana começa com 12 novos
casos de Covid em Umuarama

O final de semana acumulou 12 
novos casos de Covid-19 em Umuarama, 
segundo o Boletim Covid divulgado na 
manhã de ontem (segunda-feira, 13) pela 
Secretaria Municipal de Saúde: foram 
cinco mulheres, cinco homens e duas 
crianças – um menino de 7 anos e uma 
menina de 11, sendo que ambos toma-
ram que duas doses da vacina.

Há 12 dias nenhuma pessoa de 
Umuarama precisou ficar internada 
para tratamento de covid, nem em 
enfermarias, nem em UTI, conforme 
relatórios disponibilizados pelas pró-
prias instituições hospitalares cre-
denciadas ao SUS (Sistema Único de 
Saúde. Desde o início da pandemia, 

em março de 2020, 360 pessoas fale-
ceram em decorrência de compli-
cações da doença. Neste período, 
41.991 pessoas foram diagnostica-
das com o coronavírus e deste total 
41.558 se recuperaram.

Existem hoje 85 pessoas em isola-
mento domiciliar, considerando que 
são 73 casos ativos e 12 casos suspei-
tos. Neste ano 737 pessoas receberam 
diagnóstico positivo para a covid-19 
(496 em janeiro, 159 em fevereiro e 82 
nos primeiros 13 dias de março). Diante 
desses números, a Sesa (Secretaria de 
Estado da Saúde) classifica Umuarama 
com bandeira verde, quando o risco de 
contaminação é considerado baixo.

BOLETIM Covid traz dados acumulados no final de 
semana, informando que existem 85 pessoas em isola-
mento domiciliar
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Expo entra em clima de rodeio
com entrada gratuita até quinta

O rodeio pede passagem 
na programação da 48ª Expo 
Umuarama/21ª Internacional 
desde ontem (segunda-feira, 
13), na arena do parque Dario 
Pimenta da Nóbrega. As monta-
rias seguem até a próxima quinta 
(16), com entrada gratuita para o 
público todos os dias. 

Só haverá cobrança de 
ingresso na grande final, 
d o m i n go  ( 1 9 ) ,  e ,  a i n d a 
assim, com preço popular, 

conforme determinação do 
presidente da Sociedade 
Rural, Milton Gaiari.

Ontem e hoje acontecem a 
primeira fase do rodeio, com 
montarias somente em tou-
ros, 25 por dia. A narração 
será de Luizinho Mirante e 
Adriano Paranaense. O pri-
meiro e segundo colocados 
passarão para a segunda 
etapa da competição, que 
começará na quarta-feira (13) 

e avançará na quinta (14). 

NATA DAS MONTARIAS
As estrelas da festa vêm da 

Associação dos Campeões de 
Rodeio (ACR), na modalidade 
touros, e da Seleção Brasileira 
do Cutiano, nos cavalos. As 
duas agremiações reúnem a 
nata dos grandes nomes desta 
paixão nacional elevada a 
manifestação cultura e esporte 
por lei federal.

O equivalente a 2.400 quilos de ração para cães e gatos foi arrecadado pela 
Saau no domingo solidário (12) da Expo Umuarama, que teve como atração 
principal o show de motocross freestyle do piloto Joaninha. Um volume de 400 
quilos foi entregue em mãos. A maioria dos visitantes, no entanto, optou por doar 
valores em dinheiro, a partir de R$ 5. Com isso, além do alimento in natura, foram 
levantados R$ 10.120,00. Juntando tudo, o saldo é suficiente para tratar dos 
mais de mil animais atendidos pela ONG pelo período de 12 dias, conforme 
informou a presidente da Saau, Ana Polaquini. “Foi uma bênção esse espaço aberto 
pela Sociedade Rural. Nós estamos com o coração tomado de gratidão”, disse. 
Recentemente, SRU fez um repasse de uma tonelada de ração para a ONG e 
patrocinou a premiação de uma rifa solidária, no valor de R$ 8.000.

ASSESSORIA
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Passatempo que  
vira fonte de renda

Que o SENAR-PR tem o poder de transformar a 
realidade de produtores e trabalhadores rurais, não 
é novidade. Seus mais de 250 cursos disponíveis 
gratuitamente para a família do campo paranaense 
ajudam a construir uma agropecuária mais moderna 
e produtiva e aceleram o desenvolvimento dos 
empreendimentos rurais.

Outra virtude do SENAR-PR é a capacidade de 
transformar um hobby em fonte de renda. Foi o que 
aconteceu em Japurá (região Noroeste do Paraná) 
na casa da família Menguello, onde o talento e o 
conhecimento se encontraram para gerar um novo e 
bem-sucedido negócio familiar.

Tudo começou com a paixão do patriarca José 
Menguello pela produção de conservas. Aquilo que no 
início era apenas um passatempo, ganhou contornos 
profissionais após fazer duas formações do SENAR-PR, 
onde ele aprendeu novas receitas e técnicas culinárias. 
Com mais segurança para aprimorar sua atividade, 
José aumentou a variedade de geleias, conservas, 
compotas e temperos. O filho Leonardo passou a 
ajudar na parte comercial e o negócio deslanchou.

Depois de investir na regularização junto à vigilância 
sanitária, em uma cozinha industrial e em embalagens, 
a família passou a colocar os produtos no comércio do 
município. Atualmente os produtos “Dolleo conservas 
artesanais” são vendidos em mercados, açougues, 
padarias e no comércio em geral. O que começou como 
um passatempo, hoje é uma fonte de renda complementar.

sistemafaep.org.br

Prefeitura de Umuarama repassa o
antigo prédio do Senai para a UEM

A Universidade Estadual de 
Maringá vai assumir o prédio 
onde funcionava o Sesi Senai 
em Umuarama, na avenida Ivo 
Sooma n° 1.400 (rodovia PR-489, 
saída para Xambrê). O Termo de 
Permissão de Uso foi celebrado 
entre a Prefeitura e a UEM e foi 
assinado na tarde do último 
sábado (11) durante evento na 
Expo-Umuarama 2023. O pre-
feito Hermes Pimentel desta-
cou que este é mais um inves-
timento da administração 
municipal em educação e, desta 
forma, na qualidade de vida da 
população.

De acordo com o docu-
mento assinado por Pimentel 
e pelo reitor da UEM, Leandro 
Vanalli, a UEM poderá insta-
lar uma extensão do campus 
no local, que tem 12.765 m². 
“Esse termo tem o prazo de 
duração de 60 meses (cinco 
anos), podendo ser renovado 
por igual período. Mas vale 

AO assinar o termo, Pimentel frisou que quanto mais espaços para o aprendizado forem 
criados na cidade, mais a cidade sai ganhando

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Governo intensifica fiscalização no
descarte de embalagens de agrotóxicos

destacar que essa cessão tem 
caráter precário, ou seja, não 
é efetiva ou permanente e sim 
transitória. Isso quer dizer 
que a UEM tem que cumprir 
uma série de responsabilida-
des e itens que estão no docu-
mento”, relata o prefeito.

O reitor comentou que 
essa parceria significa muito 
para a UEM, que tem muitos 
projetos para a extensão do 
campus, inclusive já sob aná-
lise do Governo do Estado. 
“Além novos cursos, em áreas 
diversas, temos projetos e pla-
nejamentos já estruturados 
para serem implantados ali. 
Seguramente representará 
um ganho muito grande para 
a comunidade pois vamos 
investir em pesquisa e aumen-
tar a integração com a comu-
nidade. É muito bom termos 
a certeza de que o prefeito 
Pimentel é realmente parceiro 
da UEM e, desta forma, não só 

Umuarama cresce, mas toda a 
região também”, afirmou.

Ainda de acordo com o 
documento, uma parte do 
prédio vai continuar dispo-
nível para uso exclusivo da 
Prefeitura. “O local onde fica 
a quadra esportiva, mais três 
salas e demais estruturas 
devem ser utilizadas para a 
instalação de uma secretaria 
municipal. O prefeito ainda 
está estudando qual des-
tinação dará. Destacamos 
que, pelo termo de cessão, a 
UEM ficará responsável pela 
reforma e manutenção inclu-
sive dessa área que ficará com 
a Prefeitura”, acrescenta Sara 
Borges Urbano, secretária 
municipal de Administração.

A o  a s s i n a r  o  te r m o, 
Pimentel frisou que quanto 
mais espaços para o aprendi-
zado forem criados na cidade, 
mais a cidade sai ganhando. 
“Jovens de Umuarama, da 

região e de todo o Brasil, devem 
vir para estudar aqui e, desta 
forma, fazer a cidade crescer em 
capital humano, intelectual e 

financeiro. Agradeço a todos que 
fazem parte da UEM por contri-
buírem com o desenvolvimento 
de Umuarama”, finalizou.

O Governo do Estado, por 
meio do Instituto Água e Terra 
(IAT), vai intensificar a fiscali-
zação em relação ao descarte 
de embalagens vazias de 
agrotóxicos. Uma portaria 
publicada no Diário Oficial 
estabelece aplicação de mul-
tas para o produtor que não 
fizer corretamente a tríplice 
lavagem dos recipientes com 
água limpa ou não entregar o 
material nos postos de recolhi-
mento para encaminhamento 
às Centrais de Recebimentos 
de Embalagens no Estado, a 
chamada logística reversa.

Conforme o IAT, o valor 
da multa é de R$ 5 mil ao 
produtor e mais R$ 100 por 
embalagem vazia descartada 
incorretamente. A destinação 
incorreta dos materiais vazios 
causa intoxicações à popula-
ção e danos ao meio ambiente. 
O Paraná conta atualmente 
com 12 centrais e 58 postos de 
recebimento das embalagens 
de agrotóxicos.

Até agora,  a ação do 
Estado era de conscientiza-
ção e orientações ao produ-
tor na ocasião da compra, de 
como lavar e onde entregar 

Reciclagem
A partir da entrega feita pelo produtor, o material estocado nos 
postos de recolhimento é encaminhado às centrais de triagem 
para o processo de prensagem e trituração das embalagens. 

Após a prensagem, os recipientes seguem para as recicladoras. 
As embalagens não Tríplice Lavadas são levadas para incinera-
dores licenciados para este fim. Os postos de recebimento são 
de responsabilidade dos revendedores e as centrais de triagem 

ficam sob o comando das associações dos revendedores de 
agrotóxicos e das indústrias. O Instituto Nacional de Embalagens 

Vazias (INPEV) é responsável pelo transporte das embalagens 
tanto dos postos para as centrais quanto das centrais para a 

reciclagem e para a destruição.

a embalagem, bem como 
do prazo para esses proce-
dimentos. Este trabalho era 

PORTARIA do IAT estabelece multa para quem não fizer corretamente a tríplice lavagem 
dos recipientes ou não entregar o material nas Centrais do Estado

IA
T

feito pelo antigo Instituto das 
Águas, que não tinha o poder 
de autuar.
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Palavras cruzadas

Solução anterior

8 VARIEDADES   Terça-feira 14 de março de 2023 @oparana hojenews

Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Um encontro marcante terá efeito 
reorganizador para você e as ati-
vidades intelectuais e de comu-
nicação. Momento de agitação e 
inquietação, por muita coisa se 
anunciar.

TOURO  21/4 a 205
Compreender os problemas e os 
obstáculos é o primeiro passo para 
resolvê-los, mas você não costuma 
se dar o tempo para isso, quer resol-
ver de estalo. Pense antes de agir.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Veja se as pessoas envolvidas estão 
de fato de acordo com os projetos 
que pretende colocar em campo. 
Você precisa desse entendimento 
para os projetos vingarem.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Os bons contatos favorecem engatar 
novos trabalhos e dar aos atuais a 
dimensão que eles precisam para se 
desenvolver. As boas ideias ajudam 
a superar os obstáculos.

LEÃO 22/7 a 22/8
Começa um novo ciclo para os 
estudos e a ampliação do conhe-
cimento, inclusive aquele de teor 
filosófico e religioso. Seus valores e 
princípios estão a se reconfigurar.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Boas oportunidades comerciais e de 
negócio começam a aparecer. Você 
pode ser convidado a fazer parte de 
trabalhos e ações capazes de lhe 
trazer benefícios.

LIBRA  23/9 a 22/10
Um importante encontro pode 
acontecer por estes dias. A partir 
de tal encontro, uma oportuni-
dade surge, a revigorar suas rela-
ções, as atividades conjuntas e os 
estudos.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
A partir de agora, organização no 
trabalho é fundamental para tirar o 
melhor proveito das boas oportuni-
dades que estão a surgir. Aprenda a 
cooperar mais no trabalho.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Momento para entender melhor o 
que ocorre na relação amorosa. Não 
basta sentir em você mesmo, é pre-
ciso comunicar e partilhar os senti-
mentos com as pessoas.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Uma nova disposição para com o 
lar e a família está a surgir em você. 
Você virá a descobrir significados 
novos e bastante motivadores para 
se dedicar a estes assuntos. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Começa um novo ciclo para os estu-
dos, a atividade intelectual e as 
comunicações. Forte estímulo tam-
bém para viagens e contatar novos 
ambientes e pessoas.

PEIXES 20/2 a 20/3
Bom momento para os negócios e a 
atividade comercial. Procure organi-
zar as finanças: é preciso ordem se 
você quer crescer de fato. O trabalho 
é duro, mas irá lhe compensar.

Os nascidos a 14 de março são do signo de Peixes. São amorosos e liga-
dos à família de origem e a terra em que nasceram. Os pais e os filhos 
ocupam papel de prioridade em sua vida. Podem viver no “mundo da 
Lua” com frequência, se desligando da realidade para viverem de fan-
tasias, porém, quando assumem responsabilidades são honestos e 
dedicados com seus objetivos.

Horóscopo nascidos em 14 de março

   

Crescente
28/03 - 23h33

Cheia
07/03 - 09h42

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 14/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 27
min 23

max 26
min 21

Cascavel
max 24
min 20

Foz do Iguaçu
max 26
min 22

max 26
min 20

Curitiba
max 23
min 17

FASES 
DA LUA

Quarta 15/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Quinta 16/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
21/03 - 14h26

Minguante
14/03 - 23h08
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As servidoras da Prefeitura 
d e  U m u a ra m a  t i v e ra m 
momentos especiais durante 
homenagem prestada pelo 
município em razão do Dia 
Internacional da Mulher. O 
prefeito Pimentel e a pri-
meira-dama e presidente do 
Provopar Municipal, Rozileni 
Moreira Alves Pimentel da 
Silva, bem como o deputado 
estadual Thiago Amaral, pres-
tigiaram a confraternização 

Servidoras municipais representam 65% do funcionalismo
realizada pela Secretaria 
Municipal de Administração no 
teatro da Fundação Cultural.

Apresentando o evento, 
a secretária de Educação, 
Mauriza Lima, lembrou que 
na atual gestão as mulheres 
estão em todos escalões da 
administração. “Quase 30% 
das secretarias municipais 
são comandadas por mulhe-
res, além de diretorias e divi-
sões. Somos mais de 2 mil 

servidoras, cerca de 65% de 
todo o funcionalismo muni-
cipal, e com salários equipa-
rados aos dos homens, coisa 
que só agora está se tornando 
lei no país”, destacou.

O prefeito agradeceu as 
presenças das autoridades, 
em especial do deputado, 
e a participação expressiva 
das mulheres na homena-
gem. “Como líder político, 
reconheço e parabenizo as 

servidoras, que desempe-
nham papel fundamental na 
nossa administração, além 
de cuidarem de casa, da edu-
cação dos filhos e demais 
afazeres. Todo dia é dia da 
mulher, mas hoje temos esse 
momento especial e mere-
cido”, disse Pimentel.

O deputado falou da ale-
gria em participar do evento 
e também de representar 
Umuarama junto ao governo 

do Estado. “Me identifico 
com o interior, com a região 
Noroeste, com o agro, e 
Umuarama é uma cidade 
onde me sinto em casa. 
Quero ajudar a administração 
a tornar essa cidade ainda 
melhor, valorizando os cida-
dãos e hoje especialmente 
as mulheres, que cada vez 
mais mostram capacidade 
de ocupar todos os espaços 
na sociedade”, pontuou.
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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

Yamaha revela a NMAX Connected Mandalorian
Os fãs da saga Star Wars e 

do universo duas rodas Yamaha 
têm motivos de sobra para 
comemorar. Dando sequência 
à Collab Star Wars Yamaha, a 
marca lança a NMAX Connected 
160 ABS Mandalorian, com gra-
fismos que fazem alusão à arma-
dura do protagonista da Série 
“The Mandalorian”, que estreia no 
Disney+ em 1 de março de 2023.

Ela traz a cor prata (Silver 
Beskar), que remete ao rarís-
simo metal Beskar utilizado 
na armadura do guerreiro 
mandaloriano e detalhes em 
marrom que completam a 
vestimenta. Tem gráficos com 
o nome da parceria Star Wars 
Yamaha, o nome da série “The 
Mandalorian” e o ícone com o 
código mandaloriano, “This is 
the way”, no para-lama dian-
teiro do modelo. Sua carena-
gem frontal recebe gráficos 
que seguem as linhas do farol 
e fazem alusão ao capacete.

O s  fã s  m a i s  a te n to s 
ainda notarão, na carena-
gem lateral traseira, a ins-
crição com o nome da série 
“The Mandalorian” escrito no 
idioma mandaloriano.

Este é o quarto lançamento 
da parceria Star Wars Yamaha, 
seguindo o sucesso de vendas 
dos modelos NMAX Império 
Galáctico e NMAX Aliança 
Rebelde, lançados em 2020, e 
do XMAX Darth Vader, comer-
cializado em 2022.

A NMAX Connected 160 
ABS Mandalorian é uma edi-
ção limitada a 400 unidades, e 
terá o preço público sugerido 
de R$ 20.290,00 + frete. Estará 
disponível na segunda quin-
zena de março nas concessio-
nárias Yamaha.

DESVENDANDO
A conectividade é um dos 

grandes destaques da nova 
Edição Especial da Yamaha, 
afinal, toda nave tem que estar 
conectada a um comando de 

Conforto
Como um bom Mandaloriano, quem experimenta a nova NMAX Con-
nected 160 ABS Mandalorian não vai querer mais tirar o capacete, 
nem parar de pilotá-la. A scooter vem com sistema Smart Key, que 
permite ligar a moto por aproximação, sem a necessidade de uma 
chave inserida no contato.
Nela o assento é anatômico e tem amplo espaço para os pés, garan-
tindo mais conforto, tanto para o piloto quanto para o garupa.
A suspensão traseira com dois níveis de ajuste e curso de 86mm, 
permite escolher uma posição mais suave ou firme.
A nova NMAX Mandalorian tem compartimento sob o assento e 
espaço para guardar capacete fechado grande e pertences, além de 
dois porta-objetos, um em cada lado da scooter, sendo a do lado 
esquerdo com tomada 12v.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

bordo, e com a NMAX Connected 
160 ABS Mandalorian não pode-
ria ser diferente. Ela conecta 
Smartphones ao seu painel via 
Bluetooth e, através do app 
Yamaha Connect, mostra na 
palma da mão, tudo que você 
precisa saber para uma pilota-
gem mais eficiente e divertida, 
desde comparar sua eficiência 
de pilotagem voltada a econo-
mia com outros usuários a par-
tir do Ranking ECO, a registrar, 
salvar e compartilhar suas rotas 
preferidas nas redes sociais.

Também é possível confe-
rir o status da vida útil do óleo 
do motor e do nível de carga 
da bateria, saber onde foi o 
último lugar que estacionou, 
acompanhar o registro diário 
e mensal de consumo dos seus 
trajetos e ainda receber aler-
tas de manutenção e falhas 
da scooter os quais também 
podem ser enviados para um 
e-mail da sua preferência.

Através do Yamaha Connect 
dá até para expandir a sua 
experiência de pilotagem, 
graças ao Revs Dashboard, 
painéis que possibilitam ver 
no Smartphone, informações 
adicionais como rotações por 
minuto do motor e o ângulo de 

abertura do acelerador.
A conectividade está pre-

sente também no painel da 
NMAX Mandalorian, que é 
100% digital, e mostra notifi-
cações de mensagens, chama-
das telefônicas e até o nível de 
bateria do seu smartphone. 

PERFORMANCE
O motor da NMAX Connected 

160 ABS Mandalorian é uma 
de suas características mais 
marcantes desde quando foi 

lançada, em 2015, é sua perfor-
mance surpreendente. O mérito 
é do motor monocilíndrico com 
arrefecimento líquido de 160cc 
e 15,4 cv de potência. Além do 
cilindro em DiASil, ele conta com 
comando de válvulas variável 
(VVA), refinamentos técnicos que 
na prática garantem tudo que 
a gente deseja em um veículo: 
maior desempenho e menor 
consumo de combustível.

Para completar, ainda tem 
o inteligente sistema Stop 
& Start, que desliga o motor 
quando se para a scooter, reli-
gando-a automaticamente ao 
acelerar, ajudando a diminuir 
o consumo de combustível e a 
emissão de poluentes. Parece 
tecnologia de outra galáxia, 

mas isso é a qualidade japo-
nesa da Yamaha, presente no 
Brasil há 52 anos e com uma 
rede de mais de 500 concessio-
nários e pontos de venda.

DESIGN
A nova NMAX Connected 

160 ABS Mandalorian possui 
design esportivo e sofisticado. 
Sua presença é imponente, 
graças ao conjunto óptico com 
faróis de LED na parte frontal, 
que se destaca pela estética, 
funcionalidade e eficiência, 
garantindo maior amplitude 
de iluminação, assim como às 
lanternas bipartidas de LED na 
traseira. A NMAX também vem 
equipada com piscas bem-po-
sicionados e pisca-alerta. 
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CRUZE 1.4 TURBO PREMIER 22/23 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 144.900,00
EQUINOX 2.0 TURBO PREMIER 18/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 145.900,00
EQUINOX 2.0 TURBO PREMIER  19/20 CINZA  COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 164.900,00
HR-V EXL CVT 17/18 VERMELHO COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00
M.BENZ C180 16/17 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 144.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 69.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 72.900,00
ONIX 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 LTZ 17/17 VERMELHO COMPLETO, AUT, COURO R$ 94.900,00
TRACKER 1.4 TURBO PREMIER 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 99.900,00
TRAILBLAZER 2.8 PREMIER DIESEL 21/22 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 320.900,00
TRAILBLAZER 2.8 PREMIER DIESEL 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 309.900,00 

APROVEITE!!!
   S10 SEMINOVAS – 2017 A 2022

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

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

DE EMPREGOVAGA

Agência do Trabalhador de Umuarama 
Avenida Rio Branco, 4211 - Centro 

CEP 87501-130 - Umuarama/PR 
Fone/Fax: (44) 3621 1100

     200 Vagas disponíveis para o dia 14/03/2023, sujeito a
alteração a qualquer momento. Interessados a concorrer as
vagas comparecer na agência do trabalhador com carteira de
trabalho e CPF, não e necessário fazer o agendamento para as
vagas.

Açougueiro
 Ajudante de açougueiro
(comércio)
 Aprendiz de mecânica de
manutenção
 Assistente de vendas
 Atendente balconista
 Atendente de balcão
 Atendente de cafeteria
 Atendente de mesa
 Atendente de telemarketing
 Atendente do setor de
hortifrutigranjeiros
 Auxiliar de costura
 Auxiliar de cozinha
 Auxiliar de expedição
 Auxiliar de faturamento
 Auxiliar de lavanderia
 Auxiliar de limpeza
 Auxiliar de linha de produção
 Auxiliar de marceneiro
 Auxiliar financeiro
 Bordadeira
 Cabeleireiro
 Campeiro - na agropecuária
 Carvoeiro
 Chapeiro
 Chefe de cozinha
 Comprador
 Conferente de logística
 Consultor de vendas
 Corretor de imóveis
 Costureira de máquina reta
 Costureiro, a máquina na
confecção em série
 Cozinheiro de hospital
 Cozinheiro de restaurante
 Cozinheiro geral
 Educador social
 Eletricista de instalações industriais
 Embalador, a mão
 Empregado doméstico nos
serviços gerais
Encarregado de seção de controle
de produção

 Florista (comércio varejista)
 Garçom
 Instrutor de informática
 Mecânico
 Mecânico de manutenção de
máquina industrial
 Mecânico de motocicletas
 Mestre de obras
 Modelista de roupas
 Monitor de sistemas eletrônicos
de segurança externo
Monitor interno de alarmes
 Montador de móveis de madeira
 Motorista entregador
 Nutricionista
 Oficial de serviços gerais na
manutenção de edificações
 Operador de caixa
 Operador de caldeira
 Passador de roupas
 Professor das séries iniciais
 Professor de educação física no
ensino médio
 Professor de inglês
 Professor de língua portuguesa
 Promotor de vendas
 Recepcionista de hotel
 Recepcionista secretária
 Repositor - em supermercados
 Representante comercial
autônomo
 Retificador de motores de
veículos
 Revisor têxtil
 Serrador - em serrarias
 Serralheiro
 Supervisor de vendas comercial
 Sushiman
 Tapeceiro de móveis
 Técnico em segurança do
trabalho
 Trabalhador rural
 Tratorista agrícola
 Vendedor interno
 Vendedor pracista
 Zelador

@allegra .visual

Os preços dos produtos que 
compõem a cesta básica regis-
traram uma redução de 1,35% 
em Umuarama, segundo pes-
quisa realizada pela Secretaria 
Municipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor – Procon 
Umuarama e apresentada 
ontem (13). Em fevereiro ela 
custava R$ 864,42 e agora 
custa R$ 852,79, considerando 
os preços médios dos produtos 
de marcas mais baratas.

A pesquisa feita com os 
produtos de marcas líderes de 
mercado também indicou que 
houve uma pequena redução de 
preços (-0,23%), já que ela cus-
tava R$ 1.071,48 no mês passado 
e custa agora R$ 1.069. “Alguns 
produtos aumentaram bas-
tante, muito acima da inflação, 

Batata tem diferença de preço de
mais de 288% entre supermercados

como é o caso da margarina, 
que registrou uma grande alta 
de 46%, seguida pelo café, que 
aumentou 14%, o creme dental 
e o sabão em pedra, que aumen-
taram 10%, a dúzia de ovos, que 
aumentou 8% e a mussarela, 
que teve um aumento de 6%”, 
comenta Deybson Bitencourt, 
secretário do Procon.

Por outro lado, alguns pro-
dutos tiveram redução expres-
siva nos preços, caso da batata, 
que ficou 60% mais barata em 
30 dias. “O extrato de tomate 
baixou 35%, o sabão em pó, a 
salsicha e o alho baixaram 10%, 
a cebola ficou 9% mais barata e 
o óleo de soja teve 8% de queda 
no preço. Vale registrar que a 
comparação é feita baseada nos 
preços médios dos 34 produtos 

que compõem a cesta básica – 
25 itens de alimentação, quatro 
de limpeza e cinco de higiene 
pessoal, para uma família de 
quatro pessoas”, registra.

Realizada entre os dias 6 e 
8 de março em 13 supermerca-
dos da cidade, os levantamen-
tos reforçam a necessidade de o 
consumidor pesquisar antes de 
comprar, caso queira economizar, 
pois a diferença de preço de um 
mesmo produto (de marca igual 

ou semelhante) pode chegar a 
quase 300% – como é o caso da 
batata, encontrada a R$ 1,49 e a 
R$ 5,79, uma variação de 288,6%.

Outros produtos registra-
ram grande diferença entre um 
estabelecimento e outro, como 
o pacote de 500 gramas de café, 
que foi encontrado a R$ 4,75 e 
a R$ 16,69, uma variação de 
251,4% para um item de marca 
e características semelhan-
tes. “O sabão em pó também 

tem grande diferença de pre-
ços entre os estabelecimen-
tos e foi encontrado tanto a R$ 
3,99 quanto a R$ 13,99 – uma 
variação de 250,6%. Depois 
vem o quilo do frango resfriado, 
que tanto pode custar R$ 4,70 
quanto R$ 14,99, uma diferença 
de 218,9%, e em quinto lugar fica 
o quilo de banana, encontrado a 
R$ 2,45 em um mercado e a R$ 
5,99 em outro, uma diferença de 
144,5%”, pontua o secretário.
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Zélia Casoni “Pense como uma rainha. Uma rainha 
não tem medo de falhar. O fracasso 
é mais um degrau para a grandeza.”  

Oprah Winfrey

GE
N

TI
LE

ZA

ESTRELAS
As estrelas da festa vêm da Associação dos 
Campeões de Rodeio (ACR), na modalidade 
touros, e da Seleção Brasileira do Cutiano, 
nos cavalos. As duas agremiações reúnem 
a nata dos grandes nomes desta paixão 

nacional elevada a manifestação cultura e 
esporte por lei federal.

 ***

Ainda na programação do rodeio da 
Expo Umuarama 2023 constam as 

provas de tambor, a terceira etapa do 
Campeonato Let’s Go Coup e o Ranch 

Sorting, modalidade de esporte eques-
tre que se baseia na prática pecuária 

da apartação de gado.

CORAÇÃO
 As cardiopatias correspondem por um 

terço das mortes de mulheres no mundo, 
com 8,5 milhões de óbitos por ano, ou 
seja, mais de 23 mil por dia, segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Entre as brasileiras, principalmente aci-
ma dos 40 anos, as doenças do coração 
chegam a representar 30% das causas de 
morte, a maior taxa da América Latina. 
Isso ocorre porque normalmente as mu-
lheres apresentam sintomas diferentes 
dos homens ao passarem por infartos 
e outros problemas cardíacos, o que 

faz seu atendimento ser negligenciado. 
Ao avaliarem suas pacientes, os médi-
cos consideram que os sintomas estão 

relacionados a outras condições — como 
crises de ansiedade — e acabam não 

oferecendo o atendimento e tratamento 
necessários. Será?

INOVA
Participe do Talk Show hoje com Influencers Digitais, na Expo, onde elas 
compartilharão suas histórias e darão dicas valiosas para quem deseja se-
guir a carreira. O evento acontecerá na Arena Einstein - Espaço Inovação, 
dentro da Expo Umuarama, nesta terça-feira (14) das 20h30 às 21h30.Não 
perca a oportunidade de conhecer essas personalidades da internet, prats 
da casa. São elas: Daniella Fantim, Karina Esteves, Andréia Gastadin, Tati 

Invade e Suellen da Aciu. Apoio CMEG e Sebrae.

CLIMA RURAL
O rodeio pediu  passagem na progra-
mação da 48a Expo Umuarama/21a 

Internacional a partir de ontem  
(13/3), na arena do parque Dario 
Pimenta da Nóbrega. As montarias 
seguem até a próxima quinta-feira 
(16/3), com entrada gratuita para 
o público todos os dias. Só haverá 

cobrança de ingresso na grande final, 
domingo (19/3), e, ainda assim, com 
preço popular, conforme determinação 

do presidente da Sociedade Rural, 
Milton Gaiari.

***

Nesta terça continua a primeira fase 
do rodeio, com montarias somente em 
touros, 25 por dia. A narração será de 
Luizinho Mirante e Adriano Paranaen-
se. O primeiro e segundo colocados 
passarão para a segunda etapa da 

competição, que começará na quar-
ta-feira (13/3) e avançará na quinta 

(14/3).  Diferente da primeira, a 
segunda etapa concentrará montarias 
em touros e cavalos, e a narração vem 
embalada nas vozes de Almir Cambra 
e Umberto Junior. Nas duas fases, os 
comentários estarão a cargo de Tiago 

Arantes, com voz padrão de Fabão 
Potência.

***

O rodeio em cavalos volta à programa-
ção da Expo Umuarama depois de 15 
anos de ausência. Será uma emoção a 
mais para quem gosta de ver o bicho 
pegar e a arena tremer. A Sociedade 
Rural caprichou na seleção das boia-
das e tropas. O que há de melhor no 
Paraná estará em solo umuaramense, 
segundo o coordenador da competi-

ção, Claisson Celestino. 

ZOOM DA RAINHA!
MAYARA SACOMAN ROCHA 

reina absoluta até domingo, nos 
domínios da Expo Umuarama. 
Simpática, alegra e belíssima 

faz bonito por onde vai.  
Também, é Rainha.....

ARQUIVO INSTAGRAM
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