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Umuarama pode tirar de Paranavaí o
título de maior produtor de mandioca
Depois de um período de desânimo, por conta dos preços baixos, Umu-
arama está tendo um incremento significativo no plantio de man-
dioca. O salto da área de produção deve ser de pelo menos 20% em 
relação à safra 2021/2022. Se isto se confirmar, a região vai fisgar 

de Paranavaí o título de maior produtora do tubérculo, tipicamente 
brasileiro.Dentro dos limites do município foram plantados 10 mil 
hectares na safra 2022/2023. O incremento estimado supera as regi-
ões consideradas mais fortes na cultura.

JOSÉ A. SABINO/SECOM

l 11

Empresários, acadêmicos e lideranças políticas da cidade e região conheceram um pouco mais sobre a ZPE (Zona 
de Processamento de Exportações) em processo de implantação em Umuarama, num grande esforço conjunto 
entre a administração municipal e a iniciativa privada, com o apoio do Governo do Estado e a regulamentação 
junto à União. Diante do grande potencial de atrair investimentos e gerar empregos e renda, a ZPE é vista como 
um divisor de águas na economia regional, nos próximos anos.

Concessões 
revogadas

ZPE

CHURRASCO
LOCAL: 
PARQUE AQUÁTICO 
DO HARMONIA

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

OPEN
FOOD
DAS 17H AS 21H30

Desemprego
chega a 8,4%

entre novembro
e janeiro
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Audiência
vai debater
políticas aos
superdotados
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Divulgada lista
de professores

para intercâmbio
nos EUA
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Estado importa
modelo japonês

de exposição
de produtos
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Tecnologia de
ponta na cena
de negócios da

Expo Umuarama
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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

17/2 a 17/3 0,5825 0,5825 0,0821
18/2 a 18/3 0,5825 0,5825 0,0821
19/2 a 19/3 0,5825 0,5825 0,0821
20/2 a 20/3 0,5825 0,5825 0,0821
21/2 a 21/3 0,6099 0,6099 0,1094

Ações % R$
Petrobras PN +1,20% 23,54 
Vale ON +1,17% 82,71 
ItauUnibanco PN +1,99% 24,11 
Bradesco PN +2,81% 13,91 
Hapvida ON -9,85% 2,38 
3R Petróleo ON +16,73% 31,75

IBOVESPA: -1,40% 101.981 pontos

Iene 132,03
Libra est. 0,82
Euro 0,94
Peso arg. 203,36

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,6% 5,2690 5,2700 +0,9%

PTAX  (BC) -0,4% 5,2673 5,2679 +1,2%

PARALELO +0,5% 5,1700 5,5800 +0,4%

TURISMO +0,5% 5,1700 5,5600 +0,4%

EURO -0,2% 5,6065 5,6093 +1,5%

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

DÓLAR 17/03

Iene R$ 0,0399
Libra est. R$ 6,40
Peso arg. R$ 0,026
R$1: 1.365,93 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 17/03 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 mai/23 1.476,50 -15,00 -3,0%
FARELO mai/23 466,00 -8,00 -1,9%
MILHO mai/23 634,25 1,50 -6,4%
TRIGO mai/23 710,50 11,50 -8,5%

SOJA 150,67 -1,0% -5,9% 149,00
MILHO 74,43 -1,8% -2,3% 74,00
TRIGO 88,99 -0,7% -0,2% 89,00
BOI GORDO 274,16 0,0% 1,3% 270,00
SUINO 6,94 0,0% -0,7% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 17/03 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 17/03 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 17/03 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 158,00 -1,9% -7,1%
SOJA Paranaguá 168,00 -0,9% -4,0%
MILHO Cascavel 81,00 -2,4% -3,6%

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
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Horóscopo 
ÁRIES  21/3 a 20/4
Teste para a capacidade de ser equi-
librado e de promover harmonia nos 
relacionamentos. Deve rever a maneira 
como se relaciona e buscar o que seja 
benéfico a todos. 

TOURO  21/4 a 205
A qualidade do que você faz depende 
de cultivar relacionamentos positivos, 
taurino. Perceba os fatores emocionais 
que interferem na saúde e na qualidade 
de vida.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Equilíbrio emocional é o desafio dos 
geminianos. Importante agir com tole-
rância. Criatividade. Aspectos educa-
cionais, afetivos e vocacionais estimu-
lados. Arte, ética e estética enfatizadas. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Desafio de manter o equilíbrio em 
situações domésticas e afetivas. Entrar 
em acordo em questões que envolvem 
imóveis, relacionamentos e moradia é 
desafiador. 

LEÃO 22/7 a 22/8
Questões importantes que envolvem 
irmãos, parentes e pessoas próximas. A 
tolerância com pontos de vista diferen-
tes é essencial. Você só tem a ganhar 
com isso. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Percepção dos talentos e recursos que 
podem ser compartilhadas numa par-
ceria. Ênfase na expressão criativa de 
suas habilidades, o que pode render 
belos resultados. 

LIBRA  23/9 a 22/10
Desafios envolvendo individualidade, 
relacionamentos, família e carreira. 
Está passando por um período de hesi-
tação. É melhor refletir muito antes de 
tomar decisões.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Perceba as situações emocionais que 
se repetem em sua vida, escorpiano. 
Ensinamentos espirituais sobre relacio-
namentos. Promover a paz em meio a 
conflitos é o desafio. 

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Dia que enfatiza o trabalho em equipe e 
projetos que envolvem várias pessoas. 
A coordenação de esforços, talentos e 
pessoas pode gerar belos resultados. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Projetos que envolvem parceria estão 
estimulados na carreira. Desafio de 
harmonizar os seus interesses e ambi-
ções com os de outras pessoas, capri-
corniano. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Revisão de projetos que envolvem 
estudos, viagens e desenvolvimento 
pessoal. Suas atitudes devem estar 
de acordo com a sua verdade interna, 
aquariano. 

PEIXES 20/2 a 20/3
Intimidade, sexualidade, recursos 
compartilhados e transformações 
emocionais são temas enfatizados. 
Desafio de entrar em acordo em 
questões delicadas e que represen-
tam um tabu. 

   

Crescente
28/03 - 23h33

Cheia
06/04 - 01h37

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 18/3/2023

Sol

Paranaguá
max 27
min 20

max 29
min 20

Cascavel
max 28
min 19

Foz do Iguaçu
max 30
min 22

max 28
min 17

Curitiba
max 24
min 14

FASES 
DA LUA

Domingo 19/3/2023

Sol
Segunda 20/3/2023

Sol

Nova
21/03 - 14h26

Minguante
14/03 - 23h08
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TIME DO ♥

concurso: 2442Lotomania

94.456
45.145
99.918
81.365
46.850

11 12 14 40 61 76 77
GOIAS-GO

36 45 61 76 79
concurso: 6101

12 17 43 44 48 60

03 04 06 08 14 15 19 23 31 34
48 49 52 60 77 82 85 89 91 93

concurso: 2764Lotofácil
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Hiato de
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Edson Ce-
lulari, ator 

Conteúdo

Sacerdote
protes-
tante

Moeda
europeia
Medida
agrária

Asa-(?),
aparelho
do voo
livre

A 2ª vogal
A Previ-

dência So-
cial (sigla)

3/itu. 4/inss — site. 5/cisco — senai.
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(?) de
Molina,

criador de
"Don Juan"

Sucesso
de Tom
Jobim
(MPB)

Levante
palestino

contra
Israel

Iniciais do 
escritor de
"Robinson
Crusoé"

Divisão 
do povo
judeu

(Bíblia)
Prepo-
sição

indicativa
de limite

Emílio
Ribas,
médico 

sanitarista
Washington

Olivetto,
publi-
citário

Comer,
em inglês

Órgão e-
xaminado
pelo mas-
tologista

Produto
exportado
por Bas-
tos (SP)

O cabelo
tipo 4

Ed
Sheeran,
cantor de
"Shivers"

Apoio
para o

braço en-
gessado

Peito de
(?), aces-
sório de
carros

Lei de (?),
uma das
bases da
Química 

Paisagem
ímpar na
aridez do
deserto

Cantor
inglês

alcunhado
de

Camaleão
do Rock
Hiato de
"cooptar"

Vale do Rio dos (?):
a região de Canoas

(RS) Tratamen-
to à base de algas

Sentir-se atingido
por alusão crítica

impessoalizada (fig.)
Ensimesmado

Forma
nominal
do verbo

Juízo

Grosseiro
(o erro)

Visão so-
brenatural 
Principal

índice bra-
sileiro de
inflação

Maior
célula

humana,
carrega o
material
genético
da mãe

Cidade 
de SC

Chinchila
ou castor

"Novo", em 
neologia
Protelei;
retardei

Pátio de
fazendas
(?) Bilac,

poeta

(?) de Pilat,
atração
francesa
Agregado

Despidos
Código

telefônico
(sigla)

Estar de
acordo

Desfazer,
em inglês

3/aço — eat — itá — neo — oró — ovo. 4/undo. 5/tirso. 10/david bowie.

 “Confie no Senhor e faça o bem; assim você habitará 
na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, 
e ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o 

seu caminho ao Senhor; confie nele, e ele agirá”
Salmos 37: 3 a 5

Mensagem do Dia

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO

Fases da lua
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SolSol Muitas nuvens

Cheia
06/04 - 01h37

Nova
21/03 - 14h26

Crescente
28/03 - 23h33

Minguante
13/04 - 06h12

h

A taxa de desocupação, 
que mede o desemprego no 
Brasil, alcançou 8,4% no tri-
mestre terminado em janeiro. 
O percentual significa estabili-
dade se comparado ao período 
anterior, entre agosto, setem-
bro e outubro de 2022, que 
atingiu 8,3%.

Desde 2015, é a menor taxa 
para o trimestre de novembro a 
janeiro. Em relação ao mesmo 
período do ano anterior, houve 
recuo de 2,9 pontos percentuais. 
O rendimento real habitual 
subiu 1,6% no período.

O contingente de desempre-
gados no trimestre de novem-
bro a janeiro somou 9 milhões 
de pessoas, valor que repete 
os números do período termi-
nado em outubro. No entanto, 
na comparação anual, apresen-
tou menos 3 milhões de pes-
soas, quando havia 12 milhões 
de nessa condição. Os dados 
são da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad) 
Contínua, divulgada nesta sex-
ta-feira (17) pelo IBGE.

Para a coordenadora 
da Pnad Contínua, Adriana 
Beringuy, a taxa estável ainda 
reflete menos procura pelo tra-
balho. “Essa estabilidade seria 
uma repercussão da redução 
da procura por trabalho nos 
meses de novembro e dezembro 
de 2022 sobre o início de 2023”, 

Desemprego chega a 8,4% entre
os meses de novembro e janeiro

informou em texto publicado no 
site do IBGE.

OCUPAÇÃO
O IBGE estimou em 56,7% 

o nível de ocupação referente 
ao percentual de pessoas ocu-
padas na população em idade 
de trabalhar. O índice é seme-
lhante ao registrado no mesmo 
trimestre de 2016. A quantidade 
de pessoas ocupadas ficou em 
98,6 milhões. O número significa 
queda de 1 milhão de pessoas 
em relação ao trimestre termi-
nado em outubro. “A taxa só não 
expandiu agora porque a pres-
são sobre o mercado de traba-
lho foi de estabilidade. No que 
dependesse da ocupação, o 
movimento seria de aumento 
nesse indicador”, informou em 
coletiva virtual para analisar os 
resultados.

A coordenadora disse ainda 
que a queda no trimestre, veri-
ficada na ocupação, ocorreu 
depois de uma sequência de 
expansão do número de tra-
balhadores nos trimestres 
móveis de 2022. “No confronto 
anual, o contingente de ocu-
pados segue crescendo, com 
alta de 3,4%. Então, se pelo 
lado da desocupação há uma 
estabilidade, pelo lado da 
geração de trabalho o movi-
mento já é de perda de ocupa-
ção. Observamos, assim, dois 

panoramas: em uma análise 
de mais curto prazo é obser-
vada uma queda na forma-
ção de trabalho, enquanto no 
confronto com um ano atrás o 
cenário ainda é de ganho de 
ocupação”, completou.

Para Adriana Beringuy, esses 
resultados explicam o cenário 
visto no fim do trimestre móvel 
de novembro a janeiro. “Esse 
efeito conjugado entre a estabili-
dade da população desocupada 
e a retração do número de traba-
lhadores deixou a taxa de deso-
cupação estável”, observou.

A coordenadora da Pnad 
Contínua acrescentou que 
alguns setores influenciaram 
os resultados do trimestre, 
entre eles o de agricultura e 
pecuária. “É possível perce-
ber, de maneira mais acen-
tuada, a perda de ocupação 
das atividades de agricultura, 
pecuária, produção florestal, 
pesca e aquicultura, com retra-
ção de 272 mil pessoas, e de 
administração pública, edu-
cação e saúde, com perda de 
342 mil”, afirmou, destacando 
que houve variações negativas 
também em outras atividades. 
“Embora não estatisticamente 
significativas, apontam para 
uma perda de número de tra-
balhadores no início do ano, 
na virada do quarto trimestre 
de 2022 para o início de 2023”.
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Audiência Pública
debaterá políticas aos
superdotados do PR

A Comissão de Defesa 
dos Direitos da Criança, do 
Adolescente e da Pessoa com 
Deficiência (CRIAI), presi-
dida pelo deputado estadual 
Evandro Araújo (PSD), orga-
nizará no próximo dia 21 de 
março, Dia Mundial da Infância, 
uma audiência pública para 
debater a implantação de 
políticas públicas para crian-
ças e adolescentes com altas 
habilidades ou superdotação 
no Paraná.

O objetivo da audiência é 
discutir e tirar encaminhamen-
tos concretos para melhorar o 
projeto de Lei 564/2021, que 
trata sobre o tema, com foco 
na rede de ensino pública e 
privada do Paraná. O projeto 
já foi aprovado na Comissão 
de Educação da Alep e deve 
ir a plenário nas próximas 
semanas.

“Estima-se que entre 1% a 
3% da população, seja nacio-
nal ou no Paraná, apresentem 
altas habilidades ou super-
dotação. Portanto estamos 
falando de uma população 
que pode estar entre 110 mil 
a 330 mil paranaenses. Essas 
pessoas, quando estão no 
ambiente escolar, precisam 
encontrar condições para 

Projeto regulamenta o recebimento
de presentes por servidores públicos

O  p ro j eto  d e  Le i  n º 
137/2023, de autoria do depu-
tado Luis Corti (PSB), pretende 
regulamentar o recebimento 
de presentes e doações de 
qualquer título e valor por ser-
vidor público municipal, esta-
dual ou qualquer autoridade 
em retribuição a ato praticado 
ou acordo celebrado.

“Nossa proposta é deixar 
expresso na lei que este tipo de 
prática é vedada e fere princí-
pios éticos. Não se pode admi-
tir, em hipótese alguma, que 
autoridades recebam qual-
quer tipo de vantagem ou 
agrado pelo simples desem-
penho de suas funções, 
até porque isso pode abrir 
espaço para gerar uma série 
de suspeitas”, explicou Corti.

“Ainda assim, também tra-
zemos no projeto, a possibili-
dade de, quando houver esse 
tipo de situação, o presente ser 
incorporado no acervo da ins-
tituição ou órgão governamen-
tal. Até porque, muitas vezes, 
esses itens são endereçados 
ao Estado e não a pessoa ocu-
pante de cargo público”, con-
cluiu o parlamentar.

A prática já está discipli-
nada no artigo 312 do Código 
Penal (Decreto Lei nº 2.848 
de 07 de dezembro de 1940), 
que define o crime de pecu-
lato. Também o Estatuto dos 
Funcionários Públicos do 
Estado do Paraná (Lei nº 6.174, 
de 16 de novembro de 1970), 
no Capítulo IV, art. 285, inciso 
X, estabelece que é proibido a 

qualquer funcionário público 
“receber propinas, comissões, 
presentes e vantagens de qual-
quer espécie, em razão do 
cargo ou função”.

JUSTIFICATIVA
Na sua justificativa, o projeto 

descreve que o objetivo da pro-
posta é “tornar pública, transpa-
rente, legítima e inquestionável 
a troca ou o recebimento de 
presentes e doações. Quem tem 
direito é o ente governamental, 
não a pessoa física. Assim, por 
não obter vantagem pessoal 
nem abrir a possibilidade de 
terceiros ganharem, o risco de 
manobras escusas e de inte-
resses não republicanos tende 
a desaparecer”, conclui o texto 
do projeto.

desenvolverem suas capaci-
dades, de acordo com áreas 
do seu interesse. Por isso o 
debate, para encontrarmos 
caminhos para que essas crian-
ças e jovens tenham um aten-
dimento adequado”, explica o 
autor do projeto de Lei.

Apesar do foco na área edu-
cacional, a audiência pública 
contará com especialistas 
nacionais que trabalham o 
tema também na perspec-
tiva médica, jurídica, fami-
liar, da sociedade civil organi-
zada, além de representantes 
governamentais.

“Os especialistas irão nos aju-
dar em diversos pontos de como 

trabalhar esse tema em políti-
cas e ações concretas. Hoje, um 
estudante com essas capacida-
des, em geral, não encontra na 
escola um ambiente adequado 
para desenvolver suas habilida-
des. Pelo contrário, por não ser 
compreendido, muitas vezes 
não é aceito, se isola, o que 
leva a questões muito sérias 
como evasão escolar, bullying, 
depressão. Precisamos enca-
rar esse debate”, completou o 
deputado.

A audiência é aberta ao 
público em geral e para estu-
dantes das áreas envolvi-
das, pode contar como horas 
complementares.

“O debate é para encontrarmos caminhos para que essas crianças e jovens tenham um 
atendimento adequado”, explica o deputado Evandro Araújo

DÁLIE FELBERG/ALEP

Olho no olho
Beto Richa (PSDB-PR) publicou em suas 
redes sociais, que o também deputado 
federal Deltan Dallagnol (Podemos-
PR) “fugiu do debate que havia sido 
marcado pelo Grupo RIC Record, na 
Rádio Jovem Pan News, de Curitiba. 
Beto informa que Dallagnol, que foi 
coordenador da Lava Jato no Paraná, 
pediu o cancelamento do debate, que 
estava marcado para ontem (17), às 
16h30. “Deltan, por que você fugiu 
do debate? Era a oportunidade que eu queria, de ficar frente a 
frente, olho no olho, e poder debater assuntos como as acusações 
levianas que o ex-procurador Deltan Dallagnol me fez no passado. 
Mas, infelizmente, ele fugiu do debate. Ficou com medo? Tem 
alguma coisa a esconder? Lamento, porque seria bastante 
esclarecedor poder confrontar as suas acusações com as verdades 
que eu tenho pra dizer sobre ele”. 

Quem não deve...
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), 
usou as redes sociais para anunciar que irá propor ações e 
representações contra “discursos abusivos” sobre sua ida ao 
Complexo da Maré, conjunto de favelas da zona norte do Rio. De 
forma indireta, o ministro se referia à declaração do deputado 
Eduardo Bolsonaro (PL-SP) feita na tribuna da Câmara sugerindo 
que Dino teria envolvimento com o tráfico da região. “Diante 
de discursos absurdos sobre visita que fiz a uma entidade 
comunitária na Favela da Maré, em respeito à imensa maioria de 
gente honesta que lá reside, irei propor ações e representações. 
Não admito agressões covardes contra pessoas pobres. E farei 
mais visitas a comunidades”, escreveu Dino.

Fênix
O senador Sergio Moro gravou um vídeo comemorando os 
nove anos da operação Lava Jato, em que ele atuou enquanto 
juiz federal. O parlamentar disse que, após todo esse tempo, a 
operação “renasceu”. Junto de sua esposa, a deputada federal 
Rosangela Wolff Moro e o também deputado federal Deltan 
Dallagnol, Moro afirmou que o renascimento da operação se 
deu no Congresso Nacional. “Muitos desafios virão e seremos 
inflexíveis em relação ao combate à corrupção”, diz Rosângela 
Moro, em um vídeo gravado pelo trio durante um café da 
manhã em um hotel na capital federal.

Novo capítulo
Uma nova representação 
apresentada ao MPF no 
DF pede a abertura de 
investigação para que seja 
apurado possível crime de 
peculato pelo ex-presidente 
Jair Bolsonaro. A notícia-crime 
também mira a ex-primeira-
dama Michelle Bolsonaro, 
o ex-ministro de Minas e 
Energia Bento Albuquerque e 
o ex-chefe da Receita Federal, 
Julio Cesar Vieira Gomes. 
O pedido de investigação 
foi encaminhado no dia 7 
de março ao MPF-DF pela 
deputada Luciene Cavalcante 
(PSOL-SP). É provável que 
essa representação seja 
encaminhada ao MPF de 
Guarulhos (SP), que já tinha 
sido acionado pela deputada 
Erika Hilton (PSOL-SP). Os 
procuradores de São Paulo 
já receberam documentos e 
provas colhidas sobre o caso 
e, agora, avaliam a abertura 
de um procedimento de 
investigação.

DIVULGAÇÃO

Oitiva
A Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional 
(CRE) do Senado decidiu 
chamar o embaixador da 
Arábia Saudita para ajudar 
a esclarecer o caso das joias 
de diamantes que o regime 
saudita deu para o então 
presidente Jair Bolsonaro e a 
primeira-dama, em outubro 
de 2021, e que acabaram 
retidos pela alfândega do 
aeroporto de Guarulhos/
SP, durante a tentativa 
do governo Bolsonaro de 
ingressar com os itens no País. 
O senador Renan Calheiros 
(MDB-AL), que vai presidir 
a comissão pelos próximos 
dois anos, afirmou que vai 
apresentar o requerimento 
nos próximos dias, para 
convidar o embaixador 
da Arábia Saudita para 
prestar esclarecimento. 
Desde dezembro passado, o 
embaixador do Reino da Arábia 
Saudita no Brasil passou a ser 
Faisal bin Ibrahim Ghulam.
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Estado divulga lista
de professores para
intercâmbio nos EUA

O Governo do Estado 
publicou ontem (17) edital 
da segunda etapa da seleção 
de professores do ensino fun-
damental do Paraná para o 
Programa de Imersão Dupla 
em Português do Estado de 
Utah, nos Estados Unidos. 
Dos 64 docentes inscritos, 
dois da rede pública e 10 da 
rede privada estão aptos para 
as entrevistas, que serão feitas 
em inglês por uma equipe nor-
te-americana, nos dias 22 e 23 
de março.

Essa iniciativa de intercâm-
bio é resultado de uma parce-
ria entre a secretaria estadual 
da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior (Seti) e a Secretaria 
da Educação do Estado Utah, 
nos EUA, a partir de um memo-
rando de entendimento fir-
mado em 2014. O objetivo é 
promover e ampliar as opor-
tunidades de crescimento pro-
fissional e pessoal para os pro-
fessores que atuam no ensino 
fundamental paranaense.

O programa é direcionado 
para profissionais com licen-
ciatura em Pedagogia, Letras, 
Ciências, Matemática, entre 
outras áreas. Entre os requisi-
tos necessários para participar 
é preciso comprovar experiên-
cia nos últimos três anos como 
docente do ensino fundamen-
tal em escolas públicas ou 

Vacinação contra a Mpox
começa esta semana no PR

O Governo do Paraná fará a 
distribuição de vacinas contra a 
Mpox às Regionais de Saúde na 
terça (21), o que dará início ao 
processo de vacinação. O Estado 
recebeu 981 doses do Ministério 
da Saúde, que serão destinadas 
ao público-alvo elencado pelo 
governo federal, que consiste em 
pessoas vivendo com HIV/aids 
(PVHA): homens cisgêneros (que 
se identificam como homens), 
travestis e mulheres transexuais 
que tenham idade igual ou supe-
rior a 18 anos e status imunoló-
gico identificado pela contagem 
de linfócitos T CD4 inferior a 200 
células nos últimos seis meses.

Os imunizantes também 

estarão disponíveis para profis-
sionais que trabalham direta-
mente com Orthopoxvírus em 
laboratórios com nível de bios-
segurança 3 (NB-3), de 18 a 49 
anos de idade. A vacinação tam-
bém incluirá pessoas que tive-
ram contato direto com fluídos e 
secreções corporais de pessoas 
com suspeita da doença, prová-
veis ou confirmadas para Mpox, 
cuja exposição seja classificada 
como de alto ou médio risco.

“Esta é a primeira etapa 
para expandir a imunidade 
destes grupos, que passarão a 
receber a vacina já na próxima 
semana”, diz o secretário da 
Saúde, César Neves. Ele ressalta 

que o processo acontecerá em 
dois momentos, com aplicação 
da primeira e segunda doses, 
em um intervalo de quatro 
semanas. “Por isso, destaco a 
importância de conclamar a 
todos os paranaenses que se 
enquadrem dentro do escopo 
elencado pelo MS para compa-
recer ao Centro de Orientação e 
Aconselhamento (Coa) mais pró-
ximo e garantir sua proteção”.

Os dados mais recentes divul-
gados pela Secretaria da Saúde 
apontam que o Estado soma 301 
casos positivos da doença, sendo 
286 confirmações no público mas-
culino e 15 resultados positivos 
em mulheres.

DOS 64 docentes inscritos, dois da rede pública e 10 da rede privada estão aptos para as 
entrevistas em inglês por uma equipe norte-americana
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Benefícios
Os professores selecionados receberão uma remuneração anual de 

acordo com o nível de formação, que pode chegar até US$ 58 mil, valor 
que corresponde R$ 302,1 mil na cotação atual, além de planos de saú-
de e odontológicos. O programa também permite o acompanhamento 

da família, com visto de trabalho em tempo parcial para o cônjuge e 
matrícula em escola pública para filhos com até 21 anos.

privadas do Paraná.
Em relação ao idioma, os 

candidatos devem apresentar 
proficiência na língua inglesa 
equivalente a B1 (nível inter-
mediário) do Quadro Europeu 
Comum de Referência para 
as Línguas (CEFR), um padrão 
internacional que classifica a 
fluência em dezenas de idiomas.

Os professores precisam 
estar aptos para o ensino de 
disciplinas como português, 

matemática, estudos sociais, 
ciências, educação física, artes 
e cultura geral. Os seleciona-
dos irão atuar por um período 
de até três anos, com alunos 
de idade entre 6 e 15 anos, em 
turmas da 1ª à 9ª série, da rede 
pública de Utah.

A próxima fase consiste em 
uma avaliação da experiência 
didática em sala de aula, gra-
vada em vídeo pelos candida-
tos aprovados nas entrevistas.

Vem frio
“Alguns dias serão muito frios, 
intercalados com períodos 
aprazíveis e geada nas áreas 
mais altas das regiões Sul, 
Sudoeste, Centro Sul, Campos 
Gerais e Metropolitana 
de Curitiba”, afirma o 
meteorologista do Simepar, 
Reinaldo Kneib.

Coca-Cola
A Coca-Cola FEMSA Brasil está 
com postos de trabalho abertos 
para profissionais portadores 
de deficiências (PCDs) para as 
unidades localizadas nas cidades 
de Chapecó, em Santa Catarina, 
e Francisco Beltrão, Cascavel e 
Cambé, no Paraná. Interessados 
em participar da seleção podem 
enviar seus currículos para o 
e-mail recrutamentopr@kof.
com.mx.

Empreendedorismo 
feminino
O senador Flávio Arns (PSB) 
apresentou o Projeto de Lei 
904/2023 para que agências 
de crédito do governo federal 
implementem programas 
e ações de incentivo ao 
empreendedorismo feminino, 
principalmente de micro e 
pequeno porte. O PL determina 
que o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) deverá destinar 
um percentual mínimo anual 
a tais programas. A ideia é 
promover o acesso facilitado de 
mulheres a linhas de crédito, 
educação financeira, assistência 
técnica e sistema diferenciado 
de garantias.

Menor tarifa
O presidente Lula se 
comprometeu a estudar o 
modelo de concessão de 
rodovias proposto para 
o Paraná para buscar a 
menor tarifa. Ele assumiu o 
compromisso ao se reunir com 
parlamentares paranaenses, 
em Foz do Iguaçu, após 
participar da posse de Enio 
Verri (PT) como diretor-geral 
brasileiro da Itaipu Binacional.

88 anos
O Porto de Paranaguá 
completou 88 anos nesta sexta-
feira (17) e segue como uma 

Outono por aqui
O outono começa na próxima segunda (20). Segundo a previsão 

do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná 
(Simepar), o primeiro dia da estação será ensolarado na maioria 
das regiões. As manhãs e noites tornam-se gradativamente mais 
frias. A temperatura média do ar tende a ficar dentro da normal 

climatológica da estação. Estão previstas variações bruscas.

das maiores referências da área 
para o Brasil, de olho no futuro 
para avançar como hub logístico 
da América do Sul. A empresa 
pública paranaense aposta em 
grandes obras que vão ampliar 
a capacidade de movimentação 
de cargas e atrair novos 
investimentos, que vão gerar 
emprego e renda para o Litoral 
do Estado.

Investimento
Entre as grandes obras em 
andamento está o Projeto Cais 
Leste – Moegão. Em fevereiro, 
o governador Ratinho Junior 
anunciou as obras da nova 
moega ferroviária. A Portos 
do Paraná também se prepara 
para levar a leilão em 2023 
quatro áreas.  A PAR 03, 
PAR09, PAR14 e a PAR15.

Lesa Pátria
A Polícia Federal  (PF) deflagrou, 
na manhã desta sexta-feira 
(17),  a oitava fase da Operação 
Lesa Pátria no Paraná, Distrito 
Federal e mais sete Estados 
para identificar pessoas que 
participaram, financiaram, 
omitiram-se ou fomentaram os 
fatos ocorridos em 8 de janeiro, 
em Brasília. Policiais federais 
cumprem ao todo 46 mandados 
de busca e apreensão e 32 
mandados de prisão em nove 
estados. No Paraná estão sendo 
cumpridos dois mandados de 
busca e apreensão e dois de 
prisão.

IPVA 2023
A Secretaria da Fazenda e a 
Receita Estadual informou 
que cerca de 34% dos veículos 
emplacados no Paraná estão 
com o IPVA 2023 atrasado. Nos 
dois primeiros meses em que 
o tributo foi cobrado, foram 
arrecadados R$ 2,8 bilhões 
referentes ao pagamento 
à vista e de duas parcelas 
ou mais do IPVA 2023. O 
valor corresponde a 58,33% 
dos veículos tributados, de 
propriedade de 2,6 milhões 
de contribuintes que estão 
com o imposto em dia. 
A inadimplência com o 
tributo impede a emissão do 
Certificado e Licenciamento 
do Registro do Veículo (CRLV), 
documento de uso obrigatório 
para circulação. 
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Inovação
O espaço Inovação, 
também localizado no 
pavilhão da Indústria e 
Comércio, recebeu na 
tarde desta quinta (16) o 
encontro ‘Vamos Falar de 
Inovação?’. Os participantes 
compartilharam experiências 
e conhecimentos sobre 
inovação em seus campos 
de atuação e debateram 
sobre como explorar novas 
oportunidades e desafios 
relacionados à inovação. O 
diretor setorial de Inovação 
e Tecnologia da Aciu, 
Daniel Couto, foi um dos 
interlocutores.

Intercâmbio
O presidente Miguel Fuentes 
Romero Neto prestigiou 
o evento “Como uma 
Startup faz para receber 
investimentos”, também 
na quinta. O evento reuniu 
especialistas e investidores 
para compartilhar dicas 
e insights sobre como 
atrair investimentos para 
os negócios. O Inova 
Umuarama, uma das 
iniciativas mais ecléticas da 
Expo, prossegue até o final 
de semana.

ZPE
Para entender melhor 
como vai funcionar a 
Zona de Processamento 
de Exportações em fase 
de implantação em 
Umuarama, bem como as 
inúmeras possibilidades 
de investimento e 
retorno com esse tipo de 
comércio, a empresa Fênix 
Empreendimentos realizou, 
na noite desta quinta-feira 
(16), o 1º Workshop Regime 
Especial de ZPEs no Brasil. 
O workshop ocorreu no 
auditório do campus 3 da 
Universidade Paranaense 
(Unipar).

Pioneirismo
Além de detalhar o 
projeto de implantação da 
primeira ZPE do Paraná em 
Umuarama, o evento tratou 

A Expo Umuarama é um sucesso e está na reta final. Com 
um estande no pavilhão da indústria e comércio, a Aciu, 
em parceria com o Sicoob, disponibiliza linhas de crédito 

especiais, pensadas para o evento. Como destacou o 
presidente Miguel Fuentes Romero Neto, a interatividade 

tem sido um dos pontos altos. A Aciu parabeniza 
especialmente a Prefeitura, pela iniciativa de idealizar e 

organizar a primeira edição da Mostra da Indústria.

os aspectos tributários e 
fiscais do regime especial 
das zonas de processamento 
de exportações vigente no 
país. Investidores, industriais 
e empresários em geral 
conheceram a fundo  a série 
de possibilidades de sucesso 
que serão oferecidas pela 
ZPE, assim que ela estiver 
consolidada.

Licitações
A Prefeitura divulgou uma 
nova agenda de licitações 
em que constam 14 
oportunidades de negócios, 
dirigidas a empresas de 
todos os portes. São 12 
pregões eletrônicos e 
mais duas tomadas de 
preço programadas para 
acontecer até o dia 31 
deste mês. Os próximos 
eventos serão na terça-
feira da próxima semana, 
dia 21. Acesse https://
servicos.umuarama.pr.gov.
br/portaltransparencia/
licitacoes e conheça os 
detalhes dos certames.

Palestra especial
O mês de março marca 
um período de atenção 
especial à saúde da mulher. 
A campanha Março Lilás tem 
como objetivo conscientizar 
sobre a prevenção e 
combate ao câncer do colo 
do útero. A respeito, a 
palestra com a ginecologista 
e mastologista Josiane Rahal 
será imperdível. Informações 
e solidariedade de mãos 
dadas através da parceria 
entre o Conselho da Mulher 
Empresária e Executiva 
da Aciu e a UniAlfa. Sua 
participação pode ser 
efetivada pelo telefone (44) 
3621-6700.

“Não há nada como o sonho 
para criar o futuro. Utopia 
hoje, carne e osso amanhã” 
- Victor Hugo

Excelente final de semana

 A Aciu é a Casa do 
Empresário!

PR importará modelo
japonês de exposição
de produtos regionais

O governador Ratinho Jr 
conheceu no Japão as Michi-
no-Eki (em português, esta-
ções de estrada), sistema de 
parada para descanso nas 
rodovias onde são vendidos 
produtos locais e fornecidas 
informações turísticas, forta-
lecendo o desenvolvimento 
regional com sustentabili-
dade. O objetivo foi enten-
der o modelo para replicar 
no Estado com o nome Ponto 
Paraná. O programa é desen-
volvido com apoio da pro-
víncia de Hyogo pela Invest 
Paraná, agência de capta-
ção de investimentos vincu-
lada à Secretaria Estadual de 
Indústria, Comércio e Serviços 
(Seic), em parceria com outras 
pastas do Governo.

A comitiva paranaense visi-
tou quatro estações com carac-
terísticas distintas em Awaji, 
cidade-irmã de Paranaguá 
desde 1986. A primeira visita 
foi na unidade que tem como 
foco o turismo de passeio, 
como um cartão de vistas da 
cidade. A segunda, a Awaji 
Highway Oasis, é considerada 
o maior michi-no-eki do Japão 
e oferta uma série de produtos 
regionais e uma grande varie-
dade de locais para refeições. 
A terceira e quarta estações 
visitadas expõem produtos 
agrícolas, como cebola, arroz, 
sementes e seus derivados. 
Em comum, todos agregam 

Apoio
O programa da Invest Paraná apoia produtores locais a inserir sua 
produção no mercado, inclusive para exportação, a partir do forta-

lecimento de uma marca conjunta da própria região em que atuam. 
Assim, cria-se renda e mantém-se a tradição de produtos locais, 
além de incentivar a produção sustentável. É o caso da cachaça e 

da bala de banana de Antonina ou a erva mate produzida na região 
Centro-Sul do Estado – três dos produtos que compõem p kit de 

produtos tradicionais paranaenses que o governador Ratinho Junior 
entregou para as autoridades na missão.

Homem de 82 anos foi colocado em
enfermaria para tratamento da Covid

O sistema se baseia em estações multiuso que impulsionam ações regionais para o desen-
volvimento sustentável

AEN

oportunidades turísticas e 
valorizam produtos locais – 
exatamente o planejamento 
para o programa Ponto Paraná.

“É sem dúvida um pro-
jeto inovador e que precisa 
ser levado a diversos países. A 
nossa proposta é instalar uma 
estação em cada região turís-
tica do Estado, proporcionando 
infraestrutura para alavancar a 
geração de emprego e renda 
dos paranaenses, com foco no 
desenvolvimento do turismo 
sustentável e regional”, afirmou 
o governador Ratinho Junior.

O sistema se baseia em 
estações multiuso que impul-
sionam ações regionais para o 
desenvolvimento sustentável. 
Seguindo o modelo japonês, 
as estações paranaenses vão 
operar 24 horas, oferecendo 
estacionamento gratuito, pon-
tos de descanso, sanitários, 
alimentação e informações 
turísticas da região. O foco 
principal, entretanto, será a 
comercialização de produtos 
locais cadastrados no pro-
grama Vocações Regionais 
Sustentáveis (VRS).

Depois de exatos 15 dias 
sem o registro de pacientes 
de Umuarama internados 
para o tratamento da Covid-
19, a Secretaria de Saúde de 
Umuarama informou que um 
senhor de 82 anos, que tomou 
duas doses da vacina, está na 
enfermaria do Hospital Cemil. 
O Boletim Covid de ontem 
(sexta-feira, 17) informa ainda 
que 23 novos casos foram con-
firmados, sendo 12 mulheres, 
sete homens e quatro crianças.

As crianças contaminadas 
pelo coronavírus são uma 

menina de sete anos, que 
não tomou nenhuma dose 
da vacina, e três meninos: 
um bebê de 10 meses, que 
não foi vacinado, um de seis 
anos, que também não foi 
vacinado, e um de 11 anos, 
que tomou duas doses da 
vacina. De 1° de janeiro até 
agora, 819 pessoas que foram 
diagnosticadas com o coro-
navírus na cidade – foram 
490 mulheres, 308 homens e 
22 crianças.

O número de pessoas 
em isolamento domiciliar 

novamente aumentou e agora 
são 125, sendo 113 casos ati-
vos e outros 12 suspeitos. 
Desde o início da pandemia, 
em março de 2020, 42.061 
casos de covid foram confir-
mados e 41.588 pessoas se 
recuperaram. Neste período 
foram oficialmente registra-
das 360 mortes pela doença. 
Diante desses números, a 
Sesa (Secretaria de Estado da 
Saúde) classifica Umuarama 
com bandeira verde, quando 
o risco de contaminação é con-
siderado baixo.
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Umuarama pode tirar de Paranavaí o
título de maior produtor de mandioca

Depois de um período de 
desânimo, por conta dos pre-
ços baixos, Umuarama está 
tendo um incremento signifi-
cativo no plantio de mandioca. 
O salto da área de produção 
deve ser de pelo menos 20% 
em relação à safra 2021/2022. 
Se isto se confirmar, a região 
vai fisgar de Paranavaí o título 
de maior produtora do tubér-
culo, tipicamente brasileiro.

“Só Umuarama já plantou 10 
mil hectares na safra 2022/2023. 
Acredito que o incremento será 
de 20%, superando as regiões 
de Cianorte e Paranavaí”, disse 
o chefe da regional do Núcleo da 
Seab (Secretaria de Estado da 
Agricultura e do Abastecimento), 
José Antonio de Andrade Duarte.

Tecnologia de ponta no cenário de negócios da Expo Umuarama
Por trás das cortinas de shows 

tem uma Expo Umuarama raiz, 
focada no desenvolvimento regio-
nal e na difusão de novas tecnolo-
gias para a melhoria do campo e 
da cidade. É assim na transmissão 
de conhecimentos técnicos em 
formatos de seminários e ações 
práticas. É assim nos estandes 
que propagam inovação.

Entre os produtos de desta-
que nesta 48ª edição do evento 
está a estação polo de recarga 
de veículos elétricos, apresen-
tada pela Polo Energia Solar. 
O equipamento, que já está 
disponível em Araçatuba, São 
Paulo e também em Curitiba, 
pede passagem para entrar 
também em Umuarama. 
“Estamos apresentando essa 

Os dados foram apresenta-
dos aos mais de 100 produto-
res de mandioca industrial que 
compareceram ao Seminário 
da Cultura da Mandioca rea-
lizado na tarde desta quar-
ta-feira (15), durante a Expo 
Umuarama.

“Umuarama hoje é a região 
mais importante do Estado 
na cultura de mandioca para 
a indústria, sendo também 
a região que mais expan-
diu, ultrapassou a região de 
Paranavaí. Então tornou-se 
uma cultura muito importante 
para a nossa economia”, afir-
mou o engenheiro agrônomo 
Mario Takahashi, do IDR-PR 
(Instituto de Desenvolvimento 
Rural do Paraná). Ele foi um 

dos palestrantes do evento.
Produtor de mandioca 

em Perobal, Adriano da Silva 
Rebelo, que comercializa o pro-
duto nas fecularias da região, 
é um dos que deverão ampliar 
área plantada na próxima safra. 
O agricultor, que diz estar na ati-
vidade desde garoto, arrenda 10 
alqueires para a produção, mas 
tem a intensão de expandir. 
“Com a experiência que tenho 
hoje devo expandir a área plan-
tada na próxima safra”.

Assim como Rebelo, quase 
que a totalidade dos produ-
tores de mandioca entrega 
grande parte da produção para 
as fecularias da região, que 
beneficiam a matéria prima, 
transformando-a em farinha 

novidade e também iniciando 
o interesse das pessoas para 
uma pós-comercialização”, 
disse a diretora de operações 
Rachael Moreira.

De acordo com ela, o equi-
pamento é um complemento 
da tecnologia de energia solar 
que a empresa já disponibiliza 
em Umuarama.

Outro produto que está 
sendo apresentado em forma 
de serviço é específico para o 
setor do agronegócio. Trata-se 
de um drone para aplicar de 
defensivos em grandes áreas 
agrícolas e que deverá se 
tornar cada vez mais usado 
nas louras da região, porque 
evita a deriva dos defensivos 
durante a aplicação.

“Ao fazer a pulverização com 
o drone, o produtor tem zero de 
amassamento das plantas. Em 
uma cultura de milho ou soja, 
por exemplo, não há perda de 
produção”, afirmou Alessandro 
Pedroso, engenheiro Agrônomo 
e sócio proprietário da Empresa 
ProtectPlant. Outra vantagem 
é que o drone pode ser usado 
facilmente nos locais onde os 
tratores não conseguem entrar.

Segundo Pedroso, o equi-
pamento tem capacidade 
para até 30 litros de defen-
sivos, o que resulta em cus-
tos bem menores os demais 

equipamentos usados. A auto-
nomia é suficiente para pulve-
rizar até 12 hectares de lavoura 
por hora. “Esse drone trabalha 
com três baterias e um gerador 
para termos autonomia de 
aplicação”, detalhou.

PROSPECÇÃO
Outro destaque fica por 

conta das vendas já realizadas 
e da perspectiva de prospec-
ção de negócios pós-exposi-
ção. A M.A. Máquinas Agrícolas 
revendedora John Deere, por 
exemplo, é uma das empresas 
do setor que já comemora os 

OS dados foram apresentados aos mais de 100 produtores de mandioca industrial no Semi-
nário da Cultura da Mandioca, durante a Expo Umuarama

ASSESSORIA

e polvilho. São 12 fecularias 
no Noroeste, de acordo com 
a Seab, uma delas em Maria 
Helena, localizada a 20 quilô-
metros de Umuarama.

Além da expansão das 

áreas plantadas com a cultura 
da mandioca para a industria-
lização, o seminário também 
destacou as técnicas para o 
cultivo da mandioca de mesa 
e o manejo de pragas.

Cocamar
A Cocamar, que atua principalmente na produção e beneficiamento 

de soja, milho, trigo, café e laranja, trouxe diversos produtos e serviços 
para a Expo Umuarama, e já comora os resultados de negócios. Pionei-
ra no Noroeste com o sistema integração LPF (Lavoura-Pecuária-Flores-
ta), em que é feita a restauração de pastagens degradadas por meio da 
implantação de agricultura, a cooperativa trouxe uma ampla gama de 
produtos tecnológicos para o evento. Além de produtos para atender 

os produtores rurais na área de nutrição, suplementação animal e linha 
farmacêutica, a Cocamar está disponibilizando equipamentos para a 

produção agrícola. “Temos bastante negócios fechados, muitos outros 
já engatilhados, por isso, temos uma expectativa de um dos maiores 

faturamentos de todas as exposições aqui em Umuarama”, destacou o 
médico veterinário Ricardo Reghini.

Reta Final
De acordo com os relatórios diários dos estandes dentro do parque 

Dario Pimenta da Nóbrega, a Sociedade Rural mantém a projeção de 
recorde nestes 11 dias de Expo Umuarama. A expectativa é de que o 
evento termine neste domingo (19) com pelo menos R$ 100 milhões 
em negócios gerais movimentados neste ano. “Na minha previsão, 

que é sempre otimista, em acredito que possamos até ultrapassar esse 
volume”, disse o presidente da entidade, Milton Gaiari.

resultados da Expo Umuarama, 
após a comercialização de vários 
itens, entre eles um pulverizador 
autopropelido no valor de R$ 1,6 
milhão.

O equipamento é utilizado 
para auxiliar no combate a pra-
gas, doenças, insetos ou diver-
sas outras ameaças, além de 
ajudar na distribuição de fer-
tilizantes. “A Expo Umuarama 
foi importante para concluir-
mos este negócio e esperamos 
vários outros até o encerra-
mento da Feira, no domingo”, 
contou o gerente de vendas da 
empresa, Lucas Reiges.

O plano de segurança em execução na Expo Umuarama 
envolve um grande aparato policial e forte contingente interno. 
Para facilitar a localização dos filhos no caso de se perderem, os 
pais podem parar em um dos postos de atendimento da PM 
e colocar pulseirinhas nas crianças, contendo nome completo e 
telefone do responsável. Na ponta tecnológica, há um drone 
de última geração, também da PM, avaliado em cerca de meio 
milhão de reais. O aparelho capta imagens em altíssima resolu-
ção, o que permite a rápida identificação de eventuais autores 
de crimes e delitos. A cavalaria é outro detalhe. É o maior 
esquema de segurança já visto na história da Expo Umuarama 

que, além do 25º BPM, também conta com o apoio do BPFron, Ambiental, CB, PRE, GM e PC, que trouxe a 
estrutura e experiência da Demafe, instalada ao lado do pavilhão de Indústria e Comércio.

ASSESSORIA
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Workshop detalhou operação da ZPE
em fase de implantação em Umuarama

Empresários, acadêmicos e 
lideranças políticas da cidade 
e região conheceram um 
pouco mais sobre a Zona de 
Processamento de Exportações 
(ZPE) em processo de implan-
tação em Umuarama, num 
grande esforço conjunto entre 
a administração municipal e a 
iniciativa privada, com o apoio 
do governo do Estado e a regu-
lamentação junto à União. 
O público lotou um auditó-
rio cedido pela Universidade 
Paranaense (Unipar), no cam-
pus 3, para o 1º Workshop 
Regime Especial de ZPEs no 
Brasil, promovido pela Fênix 
Empreendimentos.

Diante do grande potencial 
de atrair investimentos e gerar 
empregos e renda, a ZPE é 
vista como um divisor de águas 
na economia regional, nos pró-
ximos anos. “São inúmeras as 
possibilidades de retorno com 
esse tipo de comércio. Esse tra-
balho ganhou corpo na admi-
nistração Hermes Pimentel. 
Realizamos uma das licita-
ções mais complexas no ano 
passado e a Fênix, vencedora 

Combate à Dengue
O Serviço de Vigilância 
Ambiental da Secretaria 
Municipal e Saúde apresentou 
ao comitê executivo de combate 
à dengue de Umuarama, o 
relatório de atividades com 
o trabalho executado pelos 
agentes de combate a endemias 
nos dois primeiros meses 
do ano. Em 60 dias foram 
realizadas 52,5 mil visitas a 
imóveis e eliminados mais de 
47 mil possíveis criadouros 
do mosquito transmissor 
da doença. Outros dados 
importantes do relatório 
mostram que 422 pontos 
considerados estratégicos 
para o combate ao mosquito 
também receberam a visita 
dos agentes, que além 
de eliminarem prováveis 
criadouros realizam aplicação 
de inseticida em mais de 3,5 mil 
locais em 1,8 mil imóveis.

do processo, está dando os 
passos seguintes para a ins-
talação”, explicou o secretá-
rio municipal de Indústria e 
Comércio, Marcelo Adriano 
Lopes da Silva.

Além de tratar sobre aspec-
tos tributários e fiscais do 
regime especial das zonas de 
processamento de exporta-
ções vigente no país, o wor-
kshop detalhou o projeto de 
implantação da primeira ZPE 
do Paraná, em Umuarama. A 
primeira palestra foi conduzida 
pelo economista e ex-gerente 
de mercado da Invest Paraná, 
Nikolas Duarte, e pela gerente 
da ZPE, Rafaela Kalil.

O prefeito Pimentel destacou 
o empenho de toda a equipe da 
Indústria e Comércio do muni-
cípio no processo e afirmou 
que a ZPE vai potencializar o 
crescimento econômico não só 
de Umuarama, mas de todo o 
Noroeste do Paraná. “Boa parte 
da população ainda não sabe o 
que é a ZPE, qual a dimensão 
desse empreendimento e o que 
ela representará para a nossa 
economia. Por isso, esse evento 
vai informar aos participantes 
– entre os quais muitos acadê-
micos – para poderem levar a 
informação aos empresários e 
à população”, apontou.

Pimentel disse que a ZPE 
é necessidade que a região, o 
Estado e o país têm para esti-
mular a economia, por meio das 
importações e exportações. “O 
Brasil será favorecido por essa 
ZPE. O caminho hoje é comér-
cio exterior, que ajuda muito o 
nosso Brasil a manter o cres-
cimento econômico, e agora 
Umuarama e o Paraná vão expe-
rimentar essa realidade”, disse, 
agradecendo a participação da 
família Garcia no processo – já 
que a Fênix Empreendimentos 
faz parte do grupo Unipar.

O reitor na universidade, 

Carlos Eduardo Garcia, avaliou 
que a ZPE será um momento 
de virada para o futuro de 
Umuarama e região. “Agradeço 
ao prefeito Pimentel e sua 
equipe pela parceria cada vez 
mais forte e segura. As empre-
sas locais serão convidadas 
a fazer parte desse processo, 
através de empregos de quali-
dade, com o trinômio empresa 
– empreendimento – universi-
dade, trazendo qualificação e 
desenvolvimento”, definiu.

A abertura de postos de 
trabalho já começou e deve 
avançar com a implantação 

do parque industrial na rodo-
via para Maria Helena. A expec-
tativa é que cerca de 3 mil 
empregos diretos sejam cria-
dos com a instalação dos pri-
meiros empreendimentos, as 
indústrias âncora.

“O comércio e o setor de 
serviços serão positivamente 
impactados pela ZPE. O regime 
fiscal diferenciado, isenções e 
outros benefícios atrairão gran-
des empresas que vão contratar 
mão de obra local, adquirir bens 
e serviços na cidade e frequen-
tar o comércio. Tudo isso trará 
excelentes frutos para nossa 

cidade e região”, completou o 
secretário Marcelo Adriano.

Também participaram do 
workshop o presidente do 
Conselho de Desenvolvimento 
de Umuarama (CDU), empresá-
rio João Barreto Witwytzkyj, o 
presidente da Aciu, empresário 
Miguel Fuentes Romero Neto, 
o diretor executivo de Assuntos 
Comunitários da Unipar, Cássio 
Eugênio Garcia, os secretários 
municipais de Administração, 
Sara Urbano, e de Gabinete 
e Gestão Integrada, André 
Rodrigues dos Santos, executivos 
e empresários da cidade e região.

A Secretaria de Indústria e Comércio, responsável pela administração da Estação rodoviária, informa que em dois 
meses e meio, cerca de 52 mil pessoas tomaram o ônibus ali. Como o número de desembarques é 60% superior ao 
de embarques, pode-se afirmar que ao menos 83 mil pessoas passaram pela estação. A média mensal de embarques 
é de 24 mil pessoas, segundo o secretário Marcelo Adriano. “A estrutura, a organização e o sistema de segurança, 
entre outros pontos, são responsáveis por garantir que os passageiros tenham um atendimento de excelência”.

ASSESSORIA/SECOM

DIANTE do grande potencial de atrair investimentos e gerar empregos e renda, a ZPE é vista como um divisor de águas na economia 
regional, nos próximos anos
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Horóscopo 
ÁRIES  21/3 a 20/4
Teste para a capacidade de ser equi-
librado e de promover harmonia nos 
relacionamentos. Deve rever a maneira 
como se relaciona e buscar o que seja 
benéfico a todos. 

TOURO  21/4 a 205
A qualidade do que você faz depende 
de cultivar relacionamentos positivos, 
taurino. Perceba os fatores emocionais 
que interferem na saúde e na qualidade 
de vida.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Equilíbrio emocional é o desafio dos 
geminianos. Importante agir com tole-
rância. Criatividade. Aspectos educa-
cionais, afetivos e vocacionais estimu-
lados. Arte, ética e estética enfatizadas. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Desafio de manter o equilíbrio em 
situações domésticas e afetivas. Entrar 
em acordo em questões que envolvem 
imóveis, relacionamentos e moradia é 
desafiador. 

LEÃO 22/7 a 22/8
Questões importantes que envolvem 
irmãos, parentes e pessoas próximas. A 
tolerância com pontos de vista diferen-
tes é essencial. Você só tem a ganhar 
com isso. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Percepção dos talentos e recursos que 
podem ser compartilhadas numa par-
ceria. Ênfase na expressão criativa de 
suas habilidades, o que pode render 
belos resultados. 

LIBRA  23/9 a 22/10
Desafios envolvendo individualidade, 
relacionamentos, família e carreira. 
Está passando por um período de hesi-
tação. É melhor refletir muito antes de 
tomar decisões.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Perceba as situações emocionais que 
se repetem em sua vida, escorpiano. 
Ensinamentos espirituais sobre relacio-
namentos. Promover a paz em meio a 
conflitos é o desafio. 

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Dia que enfatiza o trabalho em equipe e 
projetos que envolvem várias pessoas. 
A coordenação de esforços, talentos e 
pessoas pode gerar belos resultados. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Projetos que envolvem parceria estão 
estimulados na carreira. Desafio de 
harmonizar os seus interesses e ambi-
ções com os de outras pessoas, capri-
corniano. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Revisão de projetos que envolvem 
estudos, viagens e desenvolvimento 
pessoal. Suas atitudes devem estar 
de acordo com a sua verdade interna, 
aquariano. 

PEIXES 20/2 a 20/3
Intimidade, sexualidade, recursos 
compartilhados e transformações 
emocionais são temas enfatizados. 
Desafio de entrar em acordo em 
questões delicadas e que represen-
tam um tabu. 

   

Crescente
28/03 - 23h33

Cheia
06/04 - 01h37

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 18/3/2023

Sol

Paranaguá
max 27
min 20

max 29
min 20

Cascavel
max 28
min 19

Foz do Iguaçu
max 30
min 22

max 28
min 17

Curitiba
max 24
min 14

FASES 
DA LUA

Domingo 19/3/2023

Sol
Segunda 20/3/2023

Sol

Nova
21/03 - 14h26

Minguante
14/03 - 23h08
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2442Lotomania

94.456
45.145
99.918
81.365
46.850

11 12 14 40 61 76 77
GOIAS-GO

36 45 61 76 79
concurso: 6101

12 17 43 44 48 60

03 04 06 08 14 15 19 23 31 34
48 49 52 60 77 82 85 89 91 93

concurso: 2764Lotofácil
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(?) de
Molina,

criador de
"Don Juan"

Sucesso
de Tom
Jobim
(MPB)

Levante
palestino

contra
Israel

Iniciais do 
escritor de
"Robinson
Crusoé"

Divisão 
do povo
judeu

(Bíblia)
Prepo-
sição

indicativa
de limite

Emílio
Ribas,
médico 

sanitarista
Washington

Olivetto,
publi-
citário

Comer,
em inglês

Órgão e-
xaminado
pelo mas-
tologista

Produto
exportado
por Bas-
tos (SP)

O cabelo
tipo 4

Ed
Sheeran,
cantor de
"Shivers"

Apoio
para o

braço en-
gessado

Peito de
(?), aces-
sório de
carros

Lei de (?),
uma das
bases da
Química 

Paisagem
ímpar na
aridez do
deserto

Cantor
inglês

alcunhado
de

Camaleão
do Rock
Hiato de
"cooptar"

Vale do Rio dos (?):
a região de Canoas

(RS) Tratamen-
to à base de algas

Sentir-se atingido
por alusão crítica

impessoalizada (fig.)
Ensimesmado

Forma
nominal
do verbo

Juízo

Grosseiro
(o erro)

Visão so-
brenatural 
Principal

índice bra-
sileiro de
inflação

Maior
célula

humana,
carrega o
material
genético
da mãe

Cidade 
de SC

Chinchila
ou castor

"Novo", em 
neologia
Protelei;
retardei

Pátio de
fazendas
(?) Bilac,

poeta

(?) de Pilat,
atração
francesa
Agregado

Despidos
Código

telefônico
(sigla)

Estar de
acordo

Desfazer,
em inglês

3/aço — eat — itá — neo — oró — ovo. 4/undo. 5/tirso. 10/david bowie.

 “Confie no Senhor e faça o bem; assim você habitará 
na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, 
e ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o 

seu caminho ao Senhor; confie nele, e ele agirá”
Salmos 37: 3 a 5

Mensagem do Dia

A legislação brasileira 
indica que ao menos 2% das 
vagas de estacionamento de 
automóveis em uma cidade 
devem ser destinadas a pes-
soas com deficiência (PcD). Em 
Umuarama, após a realização 
de uma consulta pública rea-
liza na Câmara, ficou decidido 
que esse percentual será de 
2,7% do total de 4 mil vagas 
e a cidade será uma das úni-
cas no Paraná a oferecer mais 
do que o recomendado pelo 
Contran (Conselho Nacional 

Aumento de vagas de estacionamento para deficientes
de Trânsito).

O evento foi coordenado 
pela Sestram em parceria com 
o Conselho Municipal da Pessoa 
com Deficiência (CMPCD). Hoje 
Umuarama possui 70 vagas 
especiais para PcD e esse 
número vai aumentar para 110 
nos próximos dias. A localização 
dessas novas vagas foi definida 
por representantes do CMPCD, 
usuários do sistema.

Responsável pela Diretoria 
de Trânsito de Umuarama 
(Umutrans), Reginaldo Barros, 

conta que a necessidade de 
ampliação de vagas foi comu-
nicada à Sestram pelo CMPCD 
e então eles já iniciaram o tra-
balho para providenciar essas 
vagas especiais. “O aumento 
foi realizado com base em 
estudo feito pela Divisão de 
Engenharia e Sinalização, 
coordenado pela urbanista 
Regina Duarte Gomes. Foi 
considerada a área já definida 
como de Estacionamento 
Rotativo, na região central da 
cidade”, relatou.

Regina fez a apresentação 
do estudo técnico na audiência 
na Câmara, onde foram defini-
dos alguns locais com ‘falta de 
vagas’ e outros ‘com vagas insu-
ficientes’, além daqueles indica-
dos pelos próprios participantes 
do evento. “Essas reivindica-
ções tiveram suas necessida-
des comprovadas por meio 
da contagem das vagas de 
PcD no centro da cidade e no 
perímetro de abrangência do 
estacionamento rotativo, onde 
identificamos ainda que havia 

locais com menos de 1% do 
total das vagas, infringindo a 
Lei 10.098/2000”, destaca.

Outro ponto discutido na 
consulta abordou a diminuição 
das distâncias entre as vagas 
especiais e locais de interesse, 
garantindo o conforto e a dimi-
nuição do deslocamento das 
pessoas com deficiência e/ou 
mobilidade reduzida. Serão 
implantadas ao menos 40 vagas 
PcD, definidas e sinalizadas 
antes do retorno do estaciona-
mento rotativo na cidade.
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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

Quais as vantagens e desvantagens
de comprar um carro de leilão?

Na hora de comprar um 
carro usado ou seminovo é 
preciso se atentar a diversos 
fatores, desde a aparência do 
carro, até o consumo de com-
bustível, o índice de deprecia-
ção do veículo e o desgaste das 
peças. Além disso, é necessário 
que o carro “caiba no bolso” do 
comprador, sem prejudicar a 
sua vida financeira, e é, justa-
mente, pensando no melhor 
custo-benefício que muitas 
pessoas optam por comprar 
um automóvel de leilão, já que 
eles podem chegar até 30% 
abaixo do valor da Tabela Fipe.  

Lembrando que, em um lei-
lão de veículos, o carro é anun-
ciado com um valor mínimo e, 
a partir disso, leva o bem quem 
fizer o maior lance. O paga-
mento é realizado dentro do 
prazo estipulado pelo leilão e 
deve ser à vista, além de contar 
com uma comissão de 5% rela-
cionada ao trabalho leiloeiro, 
custos de documentação e 
guincho do veículo.  

Para ajudar os consumido-
res que estão pensando em 

comprar um automóvel dessa 
forma, a Super Visão, uma das 
maiores rede de franquias 
de vistorias automotivas do 
Brasil, listou as vantagens e as 
desvantagens desse tipo de 
aquisição.

VANTAGENS
* Preço abaixo do mercado 

- A maior vantagem de comprar 
um carro de leilão é o preço 
abaixo do praticado no mer-
cado. Há casos em que o veí-
culo pode ser leiloado até 30% 
abaixo do preço da Tabela Fipe.  

* Agilidade no processo 
- A espera pela entrega da 
chave do carro é bem menor 
que a de um financiamento. 
Ao comprar um carro de lei-
lão, não há muita burocracia 
no processo de resolução das 
pendências do veículo, sendo 
mais rápido do que uma com-
pra convencional.  

* Carro sem dívidas - Quem 
compra um veículo de lei-
lão não é responsável por 
nenhuma dívida antiga do 
bem, sendo assim, atrasos de 

IPVA, licenciamento ou mul-
tas não são cobradas de quem 
está comprando no leilão.  

DESVANTAGENS
* Valor de revenda mais 

baixo  - Muitos lojistas e conces-
sionárias optam por não com-
prar carros que possuem his-
tórico de leilão. Há uma certa 
desconfiança quanto a possíveis 
avarias do veículo, o que causa 
uma depreciação maior ao bem, 
sendo assim, a revenda deste 
carro pode ser mais difícil.  

* Seguro mais caro - Por se 
tratar de um carro com indício 
de sinistro, muitas seguradoras 
elevam seu preço ou até mesmo 
não oferecem cobertura, o que é 
um risco ao investimento. Mas 
vale ressaltar que cada segu-
radora possui um processo de 
aprovação para cobertura par-
cial ou total do veículo. 

* Problemas de danos 
estruturais e/ou conservação 
do veículo - A maior desvanta-
gem de comprar um carro de 
leilão é não ter certeza de sua 
real condição estrutural. Se o 

EM um leilão de veículos, o carro é anunciado com um valor mínimo e, a partir disso, leva 
o bem quem fizer o maior lance

DIVULGAÇÃO

leilão foi organizado por uma 
seguradora, há maior possibi-
lidade deste veículo ter sofrido 
uma batida que tenha afetado 
sua estrutura e, consequente-
mente, sua segurança.  

Ou seja, comprar um carro 
de leilão significa assumir 
alguns riscos. Por isso, a Super 
Visão reforça que, antes de 
decidir se vale a pena, ou não, 
esse tipo de aquisição, é reco-
mendado que o comprador 

leve em conta suas necessi-
dades e vida financeira, mas 
não se esqueça de analisar, 
também, a condição do carro, 
para tomar a melhor decisão.  
Ainda de acordo com a rede, 
uma dica para se certificar de 
que o veículo não possuí pro-
blemas de danos estruturais 
ou de conservação é fazer uma 
vistoria veicular, realizada por 
uma empresa idônea e, de pre-
ferência, de sua confiança.

Audi testa protótipo Q6 e-tron em condições desafiadoras
A Audi AG está se prepa-

rando para a maior ofensiva 
de lançamentos de sua his-
tória: serão mais de 20 novos 
modelos até 2025 – e mais de 
10 serão elétricos. O primeiro 
deles será o novíssimo Audi 
Q6 e-tron, que está prestes a 
entrar na linha de montagem 
e marca a inauguração da 
eletromobilidade na sede da 
marca das quatro argolas em 
Ingolstadt, na Alemanha. 

Antes da produção em 
série, o protótipo Q6 e-tron 
está sendo submetido a rigo-
rosos testes no Norte da 
Europa, sob condições desa-
fiadoras e rígidos regulamen-
tos de segurança. A futura série 
de modelos é a primeira a ser 
construída sobre a nova pla-
taforma tecnológica Premium 
Platform Electric (PPE, na sigla 
em inglês). Equipado com  sis-
tema eléctrico de 800 volts, 
motores eléctricos potentes 
e eficientes, um inovador sis-
tema de gestão de baterias e 
carregamento, além de uma 

arquitetura eletrônica comple-
tamente nova, o protótipo Q6 
e-tron representa o próximo 
grande passo na eletrificação 
e digitalização da gama de 
modelos da Audi.

O novo Audi Q6 e-tron será 
disponibilizado nas carrocerias 
SUV e Sportback e representa 
ainda a produção sustentá-
vel, a requalificação da mão-
-de-obra nas instalações de 
Ingolstadt e o futuro elétrico 
da empresa. A Audi está se 
transformando, em um ritmo 
crescente, em um fornecedor 
líder de mobilidade premium 

conectada e totalmente elé-
trica. E está fazendo isso a par-
tir de bases econômicas sóli-
das: O Grupo Audi encerrou o 
ano fiscal de 2022 com recorde 
de resultados.

“A  n o s s a  e s t ra t é g i a 
Vorsprung 2030 fornece as 
respostas certas, mesmo em 
tempos de múltiplas crises”, 
afirma Markus Duesmann, 
CEO da AUDI AG. “Estamos 
completamente focados na 
sustentabilidade e avançando 
sistematicamente na digitali-
zação e eletrificação de nossos 
produtos”. O protótipo Q6 e-tron em é o primeiro modelo da ofensiva de 20 novos lançamentos até 2025
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BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 219.900,00
CRUZE 1.4 TURBO SPORT6 LT 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 114.900,00
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  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 1.0 LT2 21/22 PRETO COMPLETO R$ 77.900,00
ONIX 1.0 TURBO AT 20/21 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 82.900,00
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 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

PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO
Para a disciplina de Física

UMUARAMA/PR
INSCRIÇÕES ATÉ 24/03/2023

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
 Arrematadeira
 Assistente de vendas
 Atendente balconista
 Atendente de cafeteria
 Atendente de lojas
 Atendente de mesa
 Atendente de telemarketing
 Auxiliar administrativo
 Auxiliar de cozinh
 Auxiliar de escritório
 Auxiliar de estoque
 Auxiliar de linha de produção
 Auxiliar de marceneiro
 Auxiliar de mecânico de autos
 Auxiliar de pessoal
 Bordadeira
 Cabeleireiro
 Caseiro
 Chapeiro
 Chefe de cozinha
 Comprador
 Conferente de logística
 Consultor de vendas
 Coordenador pedagógico
 Corretor de imóveis
 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
 Estoquista
 Florista (comércio varejista)

 Instrutor de informática
Lubrificador de automóveis
 Mecânico
 Mecânico de manutenção de
máquina industrial
 Mecânico de motocicletas
 Mestre de obras
 Modelista de roupas
 Monitor de sistemas eletrônicos
de segurança externo
Motorista no serviço doméstico
 Motorista de caminhão
 Motorista entregador
 Oficial de serviços gerais na
manutenção de edificações
 Operador de caldeira
 Operador de telemarketing
ativo e receptivo
 Passador de roupas
 Pedreiro
 Professor das séries iniciais
 Professor de física no ensino
médio
 Professor de inglês
 Promotor de vendas
 Recepcionista atendente
 Recepcionista de hotel
 Repositor - em supermercados
 Revisor têxtil
 Serrador - em serrarias
 Serralheiro
 Servente de obras
 Tapeceiro de móveis
 Técnico de rede
(telecomunicações)
 Técnico em segurança do
trabalho
 Tingidor de roupas
 Trabalhador rural
 Vendedor interno
 Vendedor porta a porta
 Vendedor pracista

@allegra .visual

Acesf revogou concessões de mais de 
50 sepulturas abandonadas no cemitério

A Acesf divulgou edital para 
a revogação das concessões 
de três lotes com sepulturas 
em situação de abandono, 
no cemitério. Com essas, já 
passa de 50 o total de terrenos 
revertidos para o município, 
que poderão ser concedidos 
a outros interessados após a 
conclusão do processo e remo-
ção dos restos mortais.

O diretor-presidente da 
autarquia, Édipo D’Carlos 
Turisco, explica que o proce-
dimento é fundamentado no 
decreto municipal 340/2019, 
em conformidade com a lei 
1466/90, que disciplina a revo-
gação da concessão de uso das 
sepulturas em estado de aban-
dono ou ruína, constatada por 
auto a partir de vistorias.

“A lei concede um prazo 
legal de 90 dias para a devida 
regularização a partir da publi-
cação do edital de convoca-
ção e notificação no Diário 
Oficial, o que não ocorre na 
grande maioria dos casos. 
Temos túmulos com mais de 
30 anos de abandono”, expli-
cou. Finalizada a parte buro-
crática a Acesf providencia a 
remoção dos restos mortais, 

que são devidamente arma-
zenados em recipiente ade-
quado e guardados no ossário 
coletivo do cemitério, com a 
devida identificação.

Os procedimentos são rea-
lizados conforme a lei e tudo é 
documento, inclusive por fotos. 
“Em caso de abandono a família 
perde o direito à concessão do 
lote onde está a sepultura, mas 
os restos mortais são armaze-
nados e ficam à disposição caso 

haja manifestação de interesse”, 
acrescentou Turisco. Dos três 
túmulos citados no último edi-
tal, um não teve o concessio-
nário identificado e os outros 
estão concedidos aos familiares 
de Verônica Silva Remor e Luzia 
Gazola da Silva.

Dentre as mais de 50 rever-
sões concretizadas, 38 lotes 
já estão desocupados e à dis-
posição de interessados para 
novas concessões. Para a 

regularização, os representan-
tes dos concessionários devem 
apresentar documentos pes-
soais que comprovem vínculo 
com a pessoa sepultada, cer-
tidão de óbito e, se possível, 
documento de posse que com-
prove a concessão. O cemitério 
de Umuarama conta hoje com 
cerca de 15 mil túmulos, muitas 
deles com duas ou mais pessoas 
sepultadas, além de gavetário 
vertical com 480 gavetas.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni Saber encontrar a alegria na alegria dos 
outros é o segredo da felicidade.

Georges Bernanos 

EX
CE

LÊ
N

CI
A

BAILE
O Rotary Club Capital da Amizade 
e a Polícia Militar farão a segun-
da edição do Baile Tiradentes que 
acontece  no dia 20 de abril,  no 

Harmonia Clube de Campo . Os Con-
vites estão a venda por R$160,00 
o individual e R$320 o casal. E 

para adquirir seu ingresso entre em 
contato pelo WhatsApp no número 
44 97041484. O convite dá direito 
a jantar, o buffet Kaskata com mesa 
de frios, bebidas não alcoólicas e 
cerveja original.  O presidente do 
Capital da Amizade Murilo Gilbert 

Campana será o anfitrião da noite e 
espera que o evento repita o suces-

so do ano passado.

POSSE
A Câmara da Mulher Empreendedora 
faz a posse de sua nova diretoria 
na próxima quarta-feira (22) nos 
domínios do SESC Umuarama. A 

Empresária Regina Santana assume 
2023/2024 juntamente com sua 
diretoria. Claudia Colpi da CMEG 
PR vem presidir a solenidade que 
tem convidados ilustres, às 20h. A 
empresária umuaramense homena-
geada este ano Leila Florian Magic 
Limp) também marcará presença na 

noite festiva.

SHOW NA EXPO
Jorge e Mateus dão o tom da 

festa nesta noite (18) em Umu-
arama. Com público recorde a 
dupla vai movimentar a Expo e 
entoar os sucessos da dupla.

FEIRÃO NA UVEL: preços imbatíveis!
A concessionária Uvel de Umuarama realiza neste fim de semana  ) e com plantão 
neste sábado (18), o Feirão ‘A Hora é Agora’, com diversas oportunidades imperdí-

veis para você sair de carro ZERO.  Com parcelas que cabem no seu bolso, os clientes 
ainda podem adquirir o Onix 0km. Para quem quer sair de SUV novo, o Tracker está 
com condições especiais, com entrada reduzida e parcelas que cabem no seu orça-

mento. Aqueles que buscam força e robustez, a picape S10 está com bônus na troca 
do seu usado e taxa zero. 

NOVA MONTANA
A nova Chevrolet Montana reúne todo o conforto e estilo dos SUVs em uma picape 

versátil, pronta para o dia a dia e capaz de se adaptar às suas necessidades. A Nova 
Chevrolet Montana 2023 é tudo o que você espera da fusão entre um SUV e uma 

picape pronta para qualquer tipo de trabalho.

 DETALHE
Somente neste fim de semana, a Montana conta com bônus para CNPJ. Os clientes 

poderão ver todos os detalhes na Uvel durante o seu plantão especial, que se 
estende até às 17h deste sábado (18).

ARQUIVO GM

 
SOBRE  S10:

A Uvel preparou con-
dições imperdíveis na 
picape S10 para CNPJ 

e Produtor Rural. 
Somente neste fim 

de semana, a S10 LTZ 
4x4 22/23 tem preço 
reduzido. Não perca 
essa oportunidade!
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