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Sestram instala novas câmeras de
monitoramento em mais 13 pontos
A Prefeitura está ampliando o monitoramento das vias públicas e praças 
por meio de câmeras que registram imagens dia e noite e transmite para 
a Guarda Municipal. A Secretaria de Segurança adquiriu mais 15 câme-
ras e iniciou a instalação em pontos estratégicos para observar qualquer 

atividade suspeita e fiscalizar o trânsito. O novo lote se somará aos 12 
pontos já monitorados. Duas unidades substituirão câmeras antigas nas 
praças Miguel Rossafa e Hênio Romagnolli, enquanto outras 13 passarão 
a fiscalizar novos pontos, definidos após estudos da Sestram.

ASSESSORIA/SECOM

l 9

O governador em exercício Darci Piana destacou a impor tância do agronegócio durante sua visita na 
ExpoUmuarama ontem. Ele participou de um encontro com prefeitos da Associação dos Municípios de Entre 
Rios (Amerios) e empresários do setor agroindustrial, a quem citou investimentos feitos e novos projetos que 
vão alavancar ainda mais a economia regional.

Preço do peixe

Inflação
fechou

fevereiro
em 0,77%

l 2

Governo
reajusta a
merenda
escolar

l 3

R$ 134,6 mi
em obras

urbanas no
Noroeste
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Homem é
executado
a tiros em
Mariluz
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Agronegócio

Dezenas de autoridades 
estiveram na solenidade 

de abertura da Expo 
Umuarama, que se con-

solida como uma das 
maiores e mais impor-
tantes exposições do 

Sul do Brasil. “Graças 
ao apoio do governo do 
Paraná e do município”, 

afirmou o presidente 
da Sociedade Rural, 

Milton Gaiari. l 7  
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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

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

Ações % R$
Petrobras PN -1,30% 24,98 
ItauUnibanco PN -2,39% 24,07 
Bradesco PN -2,86% 13,57 
Hapvida ON 27,32% 2,47 
CVC Brasil ON -17,75% 3,43 
Azul ON -11,30% 12,64 

IBOVESPA: -1,38% 103.618 pontos

Iene 134,31
Libra est.. 0,83
Euro 0,94
Peso arg 200,73

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,3% 5,2070 5,2080 -0,3%

PTAX  (BC) +0,9% 5,1816 5,1822 -0,5%

PARALELO +0,9% 5,1200 5,5300 -0,5%

TURISMO +0,9% 5,1200 5,5100 -0,5%

EURO +2,0% 5,5365 5,5393 +0,3%

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 10/03

Iene R$ 0,0386
Libra est. R$ 6,27
Peso arg. R$ 0,026
R$1: 1.386,87 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 10/03 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 1.513,00 -7,00 -1,9%
FARELO mar/23 498,80 -0,10 -0,1%
MILHO mar/23 624,25 5,75 -8,3%
TRIGO mar/23 666,75 13,25 -15,2%

SOJA 152,58 -1,2% -5,2% 151,00
MILHO 76,23 0,1% 0,7% 77,00
TRIGO 89,56 -0,2% 0,1% 90,00
BOI GORDO 271,18 0,0% 1,8% 262,00
SUINO 7,01 0,0% 3,7% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 10/03 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 10/03 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 10/03 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 161,00 -3,6% -6,4%
SOJA Paranaguá 169,50 -1,2% -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
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Horóscopo 
ÁRIES  21/3 a 20/4
Semaninha boa para colocar suas ideias em ação, 
progredir no trabalho e turbinar seus ganhos, mas 
já adianto que você vai se sair melhor se fizer tudo 
no sapatinho, sem alardes. Bico calado sobre seus 
planos e conquistas, valeu? E mais: vale redobrar a 
atenção ao assinar documentos ou lidar com pes-
soas estranhas.

TOURO  21/4 a 205
Essa semana você vai contar com a força de ami-
gos e até de pessoa que conheceu recentemente. 
Sucesso com chefes e pessoas de destaque.  Vejo 
apoios e vitórias na carreira, solução de perrengue 
financeiro e ótimas vibes nas relações pessoais. 
Saúde de boas, mas se enfiar o pé na jaca no fim 
de semana vai ter de pagar a conta.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
A semana tá no modo turbo para você dar uma virada 
espetacular na vida profissional, graças a sua facili-
dade de se relacionar e ideias diferentes que podem 
pintar. Grana sem muitas surpresas, mas a partir do 
dia 14 não duvido não, se não cair um PIX legal na sua 
conta. Vitalidade na saúde e astral agitado em família.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Se depender dos astros, seus desejos têm grandes 
chances de ser realizados. O período tá maravilhoso 
para você se aperfeiçoar, mostrar que tem talento pra 
dar e vender ou até começar outro trabalho. Dinheiro 
que não esperava deve chegar. Mas também é bom 
ligar o GPS, pois pode ter gastos inesperados

LEÃO 22/7 a 22/8
O período será perfeito para você brilhar no trabalho, ter 
sucesso em suas iniciativas e resolver pendências. Com 
grana também pode realizar seus desejos, mas cuidado 
com assuntos que não domina. Também preciso te dizer 
que podem surgir algumas divergências, principalmente 
com pessoas que pensam bem diferente de você.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Quer notícia boa? Então toma! Nessa semana, o 
astral está on para você costurar parceria vanta-
josa, melhorar sua situação financeira e alcançar 
conquistas importantes. E fica a dica: quanto mais 
apelar para sua fé, seu misticismo e religiosidade, 
maiores serão as chances de sucesso. Numa dessa, 
reze para Rafael, o seu anjo da guarda.

LIBRA  23/9 a 22/10
Trabalho é um dos assuntos mais favorecidos nessa 
semana e você tem tudo desempenhar suas tarefas 
da melhor maneira possível. Tá sonhando com uma 
graninha a mais? Sonhar não custa nada, mas já te 
adianto: vai ter de ralar para botar a mão naquela 
graninha que tanto deseja.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Sua semana começa com “S” de sorte e sucesso! 
O cenário astral fica top para você mandar bem 
no serviço e fazer novas amizades. Dinheiro? Pode 
aparecer, sim, inclusive em jogos e sorteios. Aliás, 
aproveita, pois no domingo o Sol vai embora do seu 
paraíso astral. A saúde fica blindada. Pode esperar 
tudo de bom com o mozão.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Sua estrela tem tudo para brilhar intensamente 
nos assuntos relacionados à família. Se trabalha 
em setores ligados a produtos para o lar, capri-
cha, pois, a vibe promete ser muito boa. Colegas 
ou amigos de longa data podem ser úteis para seus 
planos. E o amor? Muito bem em grande parte da 
semana, bebê!

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Se você queria um período perfeito sem defeitos 
para seus contatos e relacionamentos, aproveita 
os últimos dias do Sol em Peixes. A semana pro-
mete ser muito boa para reuniões, troca de ideias 
e experiências no trabalho. Dinheiro e negocia-
ções favorecidas, amizades em alta e bem-estar 
na saúde.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Dinheiro pode surgir de onde menos espera para qui-
tar as contas. A saúde deve ter uma semana normal, 
mas a partir da Lua Cheia, convém redobrar atenção 
com probleminha intestinal. Tudo certo no trabalho 
e boa oportunidade para levar adiante uma transfor-
mação importante em sua vida. 

PEIXES 20/2 a 20/3
Com tanto apoio e energia boa fluindo pro seu 
lado, a semana tem tudo para ser de boas reali-
zações! Seus talentos ficam tinindo no trabalho e 
você pode alcançar objetivos importantes. Saúde 
física e mental também conta com boas vibes, mas 
a saúde financeira pede cuidados. 

Os nascidos no dia 11 de março são do signo de Peixes com a personalidade de Leão. São de boa 
aparência, bonitos e simpáticos, elegantes e diplomáticos. Mas outros são orgulhosos ou soberbos, 
dependendo da educação de berço que tiverem. São pessoas de sorte e encontram as coisas meio 
prontas ou ao meio caminho. 

Horóscopo nascidos em 11 de março

Os nascidos no dia 12 de março são do signo de Peixes com a personalidade de Virgem. Gostam de 
polemizar e discutir e estão sempre criticando ou reclamando de alguma coisa. Sofrem conflitos 
íntimos por motivo de amor e na convivência da vida conjugal e amorosa. Pode haver muito ciúme 
nas relações sentimentais.

Horóscopo nascidos em 12 de março

Os nascidos a 13 de março são do signo de Peixes com a personalidade de Libra. São vagarosos, dis-
cretos e retraídos. De comportamento reservado e solitário, costumam se isolar, para pensar, medi-
tar, analisar, fazer seus planos, estudar e aprender. Gostam de filosofar e buscar a causa das coisas. 

Horóscopo nascidos em 13 de março
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2/on. 3/sea — set. 4/ária — fred. 5/pluto. 6/vexame.
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Crescente
28/03 - 23h33

Cheia
07/03 - 09h42

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Domingo 11/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 25
min 23

max 26
min 20

Cascavel
max 26
min 18

Foz do Iguaçu
max 30
min 21

max 25
min 19

Curitiba
max 22
min 18

FASES 
DA LUA

Segunda 12/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Terça 13/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
21/03 - 14h26

Minguante
14/03 - 23h08
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Inflação medida pelo INPC fechou o 
mês de fevereiro em 0,77 por cento

O Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC) fechou 
o mês de fevereiro em 0,77%. 
O percentual é maior que o do 
janeiro, quando o índice ficou 
em 0,46%. No ano, o indicador 
acumula alta de 1,23% e, nos 
últimos 12 meses, de 5,47%, 
o que significa um recuo em 
relação aos 5,71% observados 
nos 12 meses imediatamente 
anteriores. Em fevereiro de 
2022, a taxa ficou em 1%. O 
resultado foi divulgado ontem 
(sexta-feira, 10) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Contribuiu para o resultado 
a desaceleração de 0,52% em 
janeiro para 0,04% em feve-
reiro nos preços dos produ-
tos alimentícios. Em sentido 
contrário, os produtos não ali-
mentícios avançaram e regis-
traram em fevereiro alta de 
1,01%, enquanto em janeiro o 
aumento tinha sido de 0,44%.

REGIÕES
Conforme o indicador 

de fevereiro, todas as áreas 

apresentaram variação posi-
tiva no mês. Brasília foi a que 
teve menor resultado (0,34%), 
sob impacto das quedas nos 
preços da gasolina (-2,43%) 
e das passagens aéreas 
(-10,06%). Já a maior variação 
foi em Curitiba (1,02%), onde 
ocorreram elevações de 6,22% 
na energia elétrica residencial 
e de 3,37% da gasolina.

“Para o cálculo do índice do 
mês, foram comparados os pre-
ços coletados no período de 28 
de janeiro a 28 de fevereiro de 

2023 (referência) com os preços 
vigentes no período de 28 de 
dezembro de 2022 a 27 de janeiro 
de 2023 (base)”, informou o IBGE, 
em publicação no seu site.

INPC
De acordo com o IBGE, calculado desde 1979, o INPC abrange as fa-
mílias com rendimentos de um a cinco salários mínimos, residentes 

nas regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, 
Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto 

Alegre, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia, Cam-
po Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju. As unidades de coleta do 
indicador são estabelecimentos comerciais e de prestação de ser-
viços, concessionárias de serviços públicos e internet e a pesquisa 

estende-se, em geral, do dia 1º a 30 do mês de referência.

IPCA sobe 0,84%
O IPCA subiu 0,84% em fevereiro. 
O indicador acumulou alta de 
1,37% no ano e de 5,60% nos 
últimos 12 meses, percentual mais 
baixo do que os 5,77% verificados 
no período imediatamente 
anterior. Em fevereiro de 2022, 
a variação foi 1,01%. O maior 
impacto foi causado pelo grupo 
Educação que pesou 0,35 ponto 
percentual, ao apresentar a maior 
variação (6,28%). Na sequência 
ficaram Saúde e Cuidados Pessoais, 
com alta de 1,26%, e Habitação 
que avançou 0,82%, em relação a 
janeiro, influenciando o resultado 
com 0,16 e 0,13 ponto percentual, 
respectivamente. Em movimento 
contrário, Transportes (0,37%) e 
Alimentação e bebidas (0,16%), 
mesmo com as elevações, 
recuaram na comparação 
ao mês anterior.

CONTRIBUIU para o resultado a desaceleração de 0,52% em janeiro para 0,04% em 
fevereiro nos preços dos produtos alimentícios
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Governo Federal
anuncia reajuste da
merenda escolar

O presidente Lula da Silva 
anunciou ontem (10), em 
Brasília, reajuste nos valores 
da merenda escolar na rede 
pública de ensino. Os recur-
sos são repassados para esta-
dos e municípios por meio 
do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) e 
estão congelados há cerca de 
seis anos. A solenidade de lan-
çamento da plataforma Mãos 
à Obra, voltada para mapear 
o conjunto de obras que estão 
paralisadas no país, e anún-
cio de reajuste no repasse dos 
valores do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE) 
aconteceu ontem (10), às 15h, 
no Palácio do Planalto.

Atualmente, os valores 
são de R$ 0,36 por estudante 

Câmara aprova pensão especial para
os filhos de vítimas de feminicídio

A Câmara dos Deputados 
aprovou projeto de lei que prevê 
o pagamento de pensão espe-
cial aos filhos e outros depen-
dentes menores de 18 anos de 
mulheres vítimas de feminicídio. 
O valor da pensão foi fixado em 
um salário mínimo (R$ 1.320 
atualmente). O benefício será 
concedido ao conjunto dos 
filhos biológicos ou adotivos e 
dependentes cuja renda familiar 
mensal per capita seja igual ou 
menor do que 25% do salário 
mínimo (R$ 330).

O projeto é de autoria 
das deputadas petistas Erika 
Kokay (PT-DF), Gleisi Hoffmann 

VALORES dos recursos seguiam congelados há cerca de seis anos

DIVULGAÇÃO

dos ensinos fundamental e 
médio; R$ 1,07 para estudan-
tes e crianças matriculadas em 
creches e no ensino integral; 
R$ 0,53 para estudantes da 
pré-escola; R$ 0,64 para esco-
las indígenas e quilombolas 
e R$ 0,32 para estudantes da 

educação de jovens e adultos.
No mês passado, o ministro 

da Educação, Camilo Santana, 
afirmou que os novos valores 
devem ser acima da infla-
ção acumulada no período, 
mas não antecipou os novos 
percentuais.

(PT-PR), Benedita da Silva (PT-
RJ), Luizianne Lins (PT-CE), 
Maria do Rosário (PT-RS), 
Natália Bonavides (PT-RN), 
Professora Rosa Neide (PT-MT) 
e Rejane Dias (PT-PI). A pro-
posta aprovada pela Câmara, 
no entanto, foi o substitutivo 
apresentado pelo relator da 
matéria, deputado Capitão 
Alberto Neto (PL-AM).

COMO SERÁ
A norma estabelece, ainda, 

que a pensão não poderá ser 
acumulada com benefícios 
previdenciários recebidos do 
Regime Geral de Previdência 

Social ou dos Regimes Próprios 
de Previdência Social, nem 
com pensões ou benefícios do 
sistema de proteção social dos 
militares. Em caso de morte de 
um dos beneficiários, a cota 
deverá ser revertida aos demais.

Caso o processo judicial 
não comprove o feminicídio, 
o benefício será encerrado.

Segundo o relator da pro-
posta, o impacto orçamentário 
e financeiro foi estimado em 
R$ 10,52 milhões neste ano, 
R$ 11,15 milhões em 2024 e 
R$ 11,82 milhões em 2025. O 
texto segue agora para análise 
do Senado Federal. 

Moraes solta mais 80 homens
denunciados por atos golpistas

O ministro do STF Alexandre 
de Moraes concedeu liberdade 
provisória a mais 80 homens 
denunciados por atos gol-
pistas. Na quarta (8), no Dia 
Internacional da Mulher, o 
ministro soltou, com medidas 
cautelares, 149 mulheres.

Das 1406 pessoas que tive-
ram a prisão em flagrante con-
vertida em prisão preventiva, 
permanecem na prisão 522 
(440 homens e 82 mulheres). 

Os demais obtiveram liber-
dade provisória para respon-
der ao processo com medidas 
cautelares, como tornozeleira 
eletrônica e recolhimento 
domiciliar noturno e nos fins 
de semana.

Ao todo, foram presas em 
flagrante 2.151 pessoas no dia 
9 de janeiro. Todas haviam 
participado dos atos de 8 de 
janeiro ou estavam acampadas 
diante dos quartéis. Segundo 

dados da Corte, 745 foram libe-
radas imediatamente após a 
identificação.

A Procuradoria-Geral da 
República (PGR) denunciou, 
até agora, 919 pessoas por inci-
tação pública ao crime e asso-
ciação criminosa dentro desse 
caso. Dessas, 219 responderão 
também por crimes mais gra-
ves, como dano qualificado, 
abolição violenta do Estado 
de Direito e golpe de Estado.

Minuta do golpe
O ministro do STF 
Alexandre de Moraes 
acatou o pedido do 
Corregedor Geral 
Eleitoral, ministro 
Benedito Gonçalves, 
do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), que 
determinou ontem (10) 
que Anderson Torres 
preste depoimento 
sobre a “minuta do 
golpe” encontrada em 
sua residência durante 
uma operação da 
Polícia Federal. De acordo com decisão do ministro, a oitiva será 
na condição de testemunha, por videoconferência no dia 16 às 
10h, no 4º Batalhão de Polícia Militar onde Torres se encontra 
preso. “A testemunha tem o dever de se manifestar sobre os 
fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da AIJE ligados 
ao exercício da sua função pública que então exercia, devendo, 
contudo, ser assegurada a garantia de não autoincriminação, 
se instado a responder a perguntas cujas respostas possam 
resultar em prejuízo ou em sua incriminação”, diz trecho da 
decisão publicada nesta tarde.

Maioria
O STF formou maioria ontem 
(10), para manter a decisão 
de Gilmar Mendes que 
suspendeu os processos 
de instâncias inferiores 
contrários ao decreto de Lula 
sobre a aquisição de armas 
e munições de uso restrito. 
Até ontem à tarde, votaram 
para manter o entendimento 
do decano os ministros 
Cármen Lúcia, Alexandre 
de Moraes, Edson Fachin, 
Dias Toffoli e Luís Roberto 
Barroso. Na decisão, Gilmar 
afirmou que a medida visa 
“frear” uma “tendência de 
vertiginosa flexibilização das 
normas de acesso a armas 
de fogo e munições no Brasil 
enquanto se discute nova 
regulamentação da matéria”.

Compensação
Haddad anunciou ontem (10), um acordo para compensar os 
estados em R$ 26,9 bilhões por perdas com ICMS. O valor é 
inferior ao pedido por governadores, que pleiteavam R$ 45 
bilhões, porém maior do que a última oferta do Executivo, de 
R$ 22 bilhões. “Acordo nunca é satisfatório para ninguém. É 
uma conta que você faz com base em parâmetros técnicos. 
O trabalho foi intenso e chegou ao valor de R$ 26,9 bilhões 
de compensação”, afirmou o petista. O Planalto lembra que, 
do total acordado, cerca de R$ 9 bi foi compensado por 
liminares concedidas pelo STF aos devedores da União. O 
restante será abatido das parcelas da dívida com a União ou 
pago pela União até 2026. O acordo ainda será levado para 
homologação do Supremo.

Novo PAC
O governo pretende lançar até o final de abril um plano de 
investimentos voltado a obras. O Ministro da Casa Civil, Rui 
Costa, afirmou que será feita uma medida provisória “para 
viabilizar conclusão de obras, especialmente da educação”. O 
governo tem falado em 14 mil obras inconclusas. Ainda não 
foram detalhados valores. Na mesma reunião os ministros 
apresentaram o plano de 100 dias, ressaltando o que haviam 
entregue e o que pretendiam entregar até o final do período.

DIVULGAÇÃO

Registros
“É atribuição do Poder 
Executivo, nos termos do 
Estatuto do Desarmamento, 
instituir e manter os cadastros 
e registros de armas, clubes e 
escolas de tiro e dos próprios 
indivíduos pela lei qualificados 
como colecionadores, 
atiradores e caçadores 
(CACs)”, acrescentou o 
ministro. “Não vislumbro 
qualquer inconstitucionalidade 
no decreto ora apreciado que, 
pelo contrário, encontra-se em 
consonância com os últimos 
pronunciamentos deste 
Supremo Tribunal Federal 
acerca da matéria de fundo”, 
concluiu. O julgamento é 
realizado na plataforma 
virtual do STF e terminou à 
0h de hoje.
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Governo do PR executa
R$ 134,6 milhões em
obras urbanas no Noroeste

Rede de supermercados local irá
contratar alunos de curso do Ceju

O  S e n a c  o f e r e ce u  à 
Prefeitura de Umuarama a 
possibilidade de proporcio-
nar a adolescentes com idade 
a partir de 16 anos a oportuni-
dade de participar, sem custo 
algum, do curso ‘Técnicas de 
Serviços de Supermercado’, 
que vai preparar o aluno para 
trabalhar em diversas funções 
em estabelecimentos e lojas 
que comercializam produtos 
diversos, como atacados, mer-
cados, supermercados, hiper-
mercados e os novos ‘atacare-
jos’. E a boa notícia é que uma 
rede de supermercados da 
cidade já sinalizou que deve 
contratar os alunos que obti-
verem bons resultados.

O curso é fruto de uma 
parceria entre o Centro da 
Juventude (Ceju) e o Senac 
de Umuarama e terá duração 

Mais de R$ 134,6 milhões 
em obras de infraestrutura 
urbana estão em execução 
nos municípios da região 
Noroeste do Paraná. As ações 
são do Governo do Estado, 
por meio da Secretaria das 
Cidades (Secid), com o apoio 
das prefeituras.

Nesta quinta-feira (9), 
o secretário das Cidades, 
Eduardo Pimentel, acompa-
nhou o governador em exer-
cício Darci Piana à Paranavaí 
para conversar com prefeitos 
da região sobre o andamento 
das obras, pleitos e investi-
mentos futuros. Nesta sexta-
-feira (10), o secretário se reúne 
com prefeitos em Umuarama.

“Estamos mostrando nosso 
rol de obras públicas e tirando 
dúvidas técnicas sobre os pro-
jetos em andamento. O Estado 
continua grande parceiro das 
prefeituras no desenvolvi-
mento social e econômico dos 
municípios”, afirmou Pimentel.

Uma das cidades que está 
recebendo obras é Icaraíma, 
na divisa com o Mato Grosso 
do Sul. O distrito de Porto 
Camargo, às margens do Rio 
Paraná, conta com grande 
potencial turístico devido a 
prainha de água doce indicada 
para banho, passeios de barco 
e lancha e pesca.

de 42 horas, como informa 
Roselene de Souza, coordena-
dora do Ceju. “O objetivo prin-
cipal da capacitação é preparar 
trabalhadores para que possam 
atuar em um setor que carece 
de profissionais especializados 
e sempre oferece vagas bem 
remuneradas”, comenta.

A chefe da Divisão da 
Juventude da Secretaria 
Municipal de Assistência Social 
destaca ainda que, por ques-
tões de espaço e para garantir 
um melhor aprendizado do 
conteúdo, este primeiro curso 
gratuito do ano vai disponibi-
lizar apenas 30 vagas. “Apesar 
de nosso foco ser adolescentes 
e jovens, não vamos limitar por 
idade, desta forma, se um pai 
de família está desempregado 
e tem interesse em se capaci-
tar, ele pode fazer a inscrição 

normalmente”, pontua.
O curso começa já na pró-

xima segunda-feira (13) e vai 
até 26 de abril, das 14h às 17h, 
todas as segundas e quartas-
-feiras no Ceju. “Os professo-
res e coordenadores do Senac 
organizaram o curso em qua-
tro módulos: ‘Qualidade no 
Atendimento’,  ‘Operação 
de Caixa de Supermercado’, 
‘Técnicas de Reposição de 
Mercadorias’ e ‘Técnicas de 
Empacotamento’, quer dizer, é 
bastante abrangente e o aluno 
pode focar no módulo que seja 
mais interessante para apren-
der ou se aperfeiçoar”, observa 
Roselene, acrescentando que 
o Ceju fica na avenida Goiânia 
(ao lado da UBS Bem-Estar) 
e os telefones para contato 
são o (44) 3906-1178 e o (44) 
98457-1124.

Para desenvolver toda essa 
capacidade, a Secretaria das 
Cidades está investindo em 
Porto Camargo mais de R$ 22 
milhões em pavimentação de 
vias urbanas com drenagem e 
a urbanização das calçadas.

São obras que ajudam 
Flademir Vitoriano, 45 anos. 
Nascido em Icaraíma, ele é 
dono de uma pequena marina, 
que funciona também como loja 
de iscas e conveniência. “Essas 
obras estão ajudando muito. 
Antes era sujo. Agora está mais 
organizado e vem mais turistas. 
As marinas estão cheias. Não 
tem espaço para nada”, diz.

Outros municípios da 
região também estão sendo 

contemplados com pavimen-
tação urbanas, mas os inves-
timentos vão além e incluem 
a construção de uma praça em 
Nova Olímpia, a reforma de um 
teatro em Paranavaí, quadras 
de esportes e equipamentos 
urbanos diversos.

Para manter esse ciclo de 
investimentos, o governo esta-
dual deve lançar nos próximos 
meses um grande programa de 
pavimentação voltado espe-
cialmente aos municípios com 
menos de sete mil habitantes. 
“Esses municípios vão con-
tar com recursos de até R$ 5 
milhões a fundo perdido, isto 
é, sem contrapartida da prefei-
tura”, explicou Pimentel.

AS ações são do Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades (Secid), com o apoio 
das prefeituras
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Direto do Japão
Ratinho Júnior comunicou que 
o Estado está trabalhando em 
conjunto com o governo federal 
para a resolução da fissura e 
do afundamento de pista na 
BR-277, no Litoral do Paraná. O 
governador relata a preocupação 
com a celeridade das obras para 
a retomada da normalidade 
da ligação do Interior com o 
Porto de Paranaguá. “Estou no 
Japão para trazer investimentos 
ao Paraná e abrir mercado 
para a carne suína, mas tenho 
acompanhado a fissura na 
BR-277, na rodovia federal. E 
o governo federal já mandou 
geólogos e investimentos 
para essa rodovia”, afirmou o 
governador.

Interdição
A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) interditou totalmente o 
trecho da BR-277 no sentido 
litoral do Paraná. A interdição 
começa na altura da antiga praça 
de pedágio em São José dos 
Pinhais, na Região Metropolitana 
de Curitiba, no quilômetro 60. 
A medida foi anunciada após 
parte da pista afundar, na altura 
do quilômetro 33 em Morretes, 
no sentido litoral. Equipes do 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura e Transportes 
ainda realizam análises 
geológicas no local e ainda não 
há previsão para o início das 
obras de recuperação do trecho.

Tragédia
Um grave acidente envolvendo 
um ônibus da Apae e uma 
composição férrea foi 
registrado no final da manhã 
desta quinta-feira (9), em 
Jandaia do Sul, no norte do 
Paraná. Duas mortes foram 
confirmadas e outras crianças 
ficaram machucadas. A 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa) por meio do Centro de 
Hematologia e Hemoterapia 
do Paraná (Hemepar) solicita 
doações de sangue do tipo O e 
A negativo para atendimento 
às vítimas da tragédia ocorrida 
em Jandaia do Sul, no Vale 
do Ivaí. As doações podem 
ser realizadas em qualquer 
unidade do Hemepar, 
especialmente em Apucarana, 
Telêmaco Borba, Paranavaí, 
Maringá e Campo Mourão.  

Emprego e renda
O governador Ratinho Júnior  (PSD) anunciou um novo investimento 
de R$ 1,06 bilhão da Sumitomo Rubber na ampliação da sua fábrica 

em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. 
A expectativa é de geração de mil empregos diretos e indiretos.  

Sumitomo é uma empresa renomada, com mais de 100 anos de 
atividade nos Estados Unidos, China, Indonésia, Tailândia, Turquia 
e África do Sul. Um dos objetivos desse investimento é aumentar a 

participação da América do Sul nas vendas da empresa.

Preço caiu
O preço da cesta básica caiu, 
em fevereiro, em 13 das 17 
capitais pesquisadas pelo 
Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese). As 
maiores quedas ocorreram em 
Belo Horizonte (3,97%), Rio de 
Janeiro (3,15%), Campo Grande 
(3,12%), Curitiba (2,34%) e 
Vitória (2,34%). Com base na 
cesta básica mais cara do país, 
o Dieese estima que o valor 
do salário mínimo necessário 
para o trabalhador cobrir todas 
as despesas da família com 
alimentação – conforme prevê 
a Constituição Federal, deveria 
ser de R$ 6.547,58, ou 5,03 
vezes o valor atual, de R$ 1.302.

Confiscando
O novo juiz da Lava Jato em 
Curitiba, Eduardo Appio, 
determinou que o ex-deputado 
e ex-presidente da Câmara 
Eduardo Cunha entregue 
seis carros dele confiscados 
durante a operação. Na lista de 
veículos estão dois Porsches 
Cayenne, um Ford Fusion, um 
Ford Edge, um Hyundai Tucson 
e um Volkswagen Passat.

Selo Social
Pela segunda vez, o Programa 
Selo Social abre inscrições 
gratuitas para projetos de 
impacto social de Maringá 
certificados com base nos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU). Podem participar 
empresas, entidades sociais e 
órgãos públicos. As inscrições 
seguem até o dia 15 de março.

Selo Social II
“No primeiro ciclo do Programa 
Selo Social aqui em Maringá, 
nossa administração foi 
certificada com sete projetos 
de três secretarias. Trazer esta 
atividade novamente para a 
cidade reforça que estamos no 
caminho certo quando trata-
se de ações sociais efetivas, 
voltadas à comunidade e ao 
bem comum. Vamos inscrever 
nossos projetos, peço para que 
empresas e entidades também 
façam a inscrição”, afirma o 
prefeito Ulisses Maia.
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A maior edição
A expectativa dos 
organizadores da 48ª 
Expo Umuarama/21ª 
Internacional é receber 290 
mil visitantes e movimentar 
negócios na casa dos R$ 
100 milhões. Quatrocentos 
expositores demonstram 
toda a força do comércio, 
indústria, agropecuária e 
prestação de serviços. 

Estande da Aciu
O clima é de otimismo e 
a Aciu marca presença, 
com um estande no 
pavilhão da Indústria e 
Comércio. Através de uma 
parceria com o Sicoob, 
são disponibilizadas linhas 
de crédito exclusivas e 
imbatíveis: para capital de 
giro das empresas, veículos 
com financiamento de até 
90%, energia fotovoltaica 
financiada com taxas super 
atrativas e o Pronampe.

Atrativos
O Pronampe é um dos 
mais elogiados programas 
do governo federal. No 
caso específico, atende 
as necessidades dos 
microempreendedores 
(MEI) e das empresas em 
geral sem a necessidade de 
fiadores, além da carência 
de onze meses. Não deixe 
de nos visitar e conferir. 

Conjove inova
Integrantes do Conselho 
do Jovem Empresário 
da Aciu (Conjove) 
apresentaram ao 
presidente Miguel Fuentes 
Romero Neto o protótipo 
de um aplicativo. O 
desenvolvimento é 
coordenado pelo G3, 
grupo criado para 
estreitar a relação entre 
a entidade e o Executivo 
Municipal. Um dos 
principais objetivos é 
incentivar os associados 
a participarem das 
licitações lançadas pela 
Prefeitura. Além da ampla 
divulgação dos processos, 
também será possível 
informar com agilidade 

Sabadão do consumidor
Março é o Mês e 15/3  o Dia do Consumidor. Nosso 

comércio está no clima, especialmente motivado, com 
promoções exclusivas e imperdíveis em mais um Sabadão. 

Como você já sabe, o horário de atendimento é diferenciado 
e as lojas atenderão até cinco da tarde. Aproveite!

detalhes das campanhas 
tradicionais, sobre cupons 
de desconto e muito mais. 

Workshop
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 
realizará, no próximo 
dia 16, o 1º Workshop 
Regime Especial de ZPEs 
no Brasil.

Detalhes
Além de detalhar o projeto 
de implantação da primeira 
ZPE do Paraná, o evento 
vai tratar os aspectos 
tributários e fiscais do 
regime especial das zonas 
de processamento de 
exportações vigente no 
país: uma chance para os 
investidores, industriais 
e empresários em geral 
conhecerem a fundo o 
mar de possibilidades 
de sucesso que serão 
oferecidas.

Não perca
O workshop será 
presencial, a partir das 
19h, no auditório do 
campus 3 da Unipar. A 
palestra será conduzida 
pelo economista e ex-
gerente de mercado da 
Agência Estadual Invest 
Paraná, Nikolas Duarte. As 
confirmações podem ser 
feitas na Aciu, através do 
telefone (44) 3621-6700.

“As empresas nunca podem 
parar de aprender sobre 
o setor em que atuam, 
suas rivais ou formas de 
melhorar ou modificar 
sua posição competitiva” - 
Michael Porter

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do 
Empresário!

Homem é executado
a tiros de pistola por
dupla em Mariluz

A Polícia Civil de Cruzeiro 
do Oeste deu início ainda na 
noite da quinta-feira, 9) às 
investigações a fim de des-
vendar o assassinato de um 
homem de 22 anos. o crime foi 
praticado durante aquela noite 
na cidade de Mariluz (29 quilô-
metros de Umuarama).

A vítima foi identificada 
ontem (sexta-feira, 10) pela 
manhã, oficialmente no 
Instituto Médico Legal (IML) de 
Umuarama. Trata-se de Mateus 
Ribeiro da Silva.

O crime foi registrado 
pouco antes das 22h, em 
frente a um estabelecimento 

comercial situado à avenida 
Marília, no centro de Mariluz.

De acordo com os levanta-
mentos feitos pelos investigado-
res, Mateus teria sido executado 
pelas costas por dois homens, 
ainda desconhecidos da polícia 
que agiram encapuzados. Eles 
chegaram ao local por volta das 
21h50 e friamente assassina-
ram o rapaz com vários tiros de 
pistola. Câmeras de segurança 
flagraram a ação dos crimino-
sos a, seguindo as imagens, 
foi constatado que a vítima 
foi atingida com disparos na 
cabeça, tão logo recebeu os 
primeiros tiros no corpo e caiu. 

Depois ele foi fuzilado.
No mesmo estabelecimento 

onde aconteceu o crime, ainda 
haviam outras pessoas que 
fugiram apavoradas. Após o 
assassinato, os atiradores se 
evadiram seguindo sentido 
à rua Jeremias Gonçalves 
da Rocha, mesmo local por 
onde vieram.

Peritos do Instituto de 
Criminalística de Umuarama 
foram até o local, onde fizeram 
um levantamento dos detalhes 
e coletaram indícios na cena do 
crime. Posteriormente o corpo 
de Mateus foi recolhido e tras-
ladado ao IML para necropsia.

Padrasto e enteado se ‘encaram
em briga com facas’ em Perobal

Dois homens de 46 e 31 
anos ficaram feridos após 
entrarem em uma briga com 
facas, na noite da última quin-
ta-feira (9). A peleja aconteceu 
dentro de uma residência no 
município de Perobal (cidade 
localizada a 20 quilômetros de 
Umuarama).

De acordo com os levan-
tamentos feitos por policiais 
militares que integram o 25º 
Batalhão, os envolvidos eram 
enteado e padrasto.

A equipe policial foi acio-
nada por volta das 21h50 após 
várias ligações de moradores 
vizinhos, informando que em 
uma residência situada à rua 
Peroba, no centro da cidade, 
os homens estavam brigando 
e utilizando as facas de serra.

A briga só parou quando 
os policiais chegaram ao local 
e deram voz de abordagem 
aos envolvidos, que estavam 
ensanguentados, devido aos 
cortes feitos um no outro.

Os militares acionaram 
atendimento médico para os 
dois homens, que foram enca-
minhados para o Hospital 
Municipal a princípio com feri-
mentos leves, mas que neces-
sitavam de cuidados.

Ainda em conversa com os 
policiais, os dois não informa-
ram qual seria a motivação 
para o ocorrido. Ao fim, a ocor-
rência foi encaminhada para 
a Delegacia de Polícia Civil de 
Umuarama.

Bombeiros procuram homem
desaparecido no Rio Piquiri

O Corpo de Bombeiros de 
Umuarama informou ontem 
(sexta-feira, 10), por volta das 
13h55 que equipes de mergu-
lhadores e socorristas se deslo-
caram para dentro dos limites 
do município de Brasilândia do 
Sul, a fim, de iniciar buscas a 

Policiais do 25º Batalhão de Polícia Militar recuperaram, no 
início da noite da última quinta-feira (9), na rua Governa-
dor Ney Braga, em Umuarama, uma motoneta Honda Biz 
que havia sido furtada na madrugada daquele mesmo dia 
na cidade. De acordo com a PM, o veículo foi recuperado 
por volta das 19h20 após uma solicitação via Copom que 
informava sobre a motoneta na via que se parecia muito 
com a que havia sido furtada durante a madrugada, na rua 
Arapongas. Os militares foram até o local e lá encontraram a 
motoneta e constataram que ela era a mesma que havia sido 
furtada no mesmo dia. O veículo foi removido e encaminha-
do para a 7ª Subdivisão de Polícia Civil de Umuarama.

um homem que havia desapa-
recido nas águas do Rio Piquiri. 
As informações que haviam che-
gado até a Central de comunica-
ções do 6º SubGrupamento de 
Bombeiros de Umuarama, davam 
conta de que de que os perten-
ces do homem desaparecido 

haviam sido localizados às 
margens do rio, perto da ponte 
entre as cidades de Brasilândia 
do Sul e Assis Chateaubriand. 
Segundo a PM, o caso está 
sendo acompanhado tam-
bém pela Polícia Civil de Assis 
Chateaubriand.

DIVULGAÇÃO



6 LOCAL  Sábado 11 e domingo 12 de março de 2023 @tribunahojenewsumuarama

Autoridades enaltecem a importância da 
Feira como vitrine de desenvolvimento

A 48ª Expo Umuarama/21ª 
Internacional foi aberta em 
clima de alegria na noite da 
última quinta (9). Com entrada 
gratuita, um bom público visi-
tou o parque Dario Pimenta 
Nóbrega. Na cerimônia ofi-
cial, as autoridades enaltece-
ram a importância do evento 
como vitrine econômica do 
que Umuarama e região têm 
de melhor.

A Exposição segue até o 
próximo 19. A expectativa é 
receber 290 mil visitantes e 
movimentar negócios na casa 
dos R$ 100 milhões nos cerca 
de 400 estandes do comércio, 
indústria, agropecuária e pres-
tação de serviços. A programa-
ção artística foi aberta ontem 
(sexta-feira, 10), com o show 
de Henrique e Juliano.

Hoje (sábado, 11) tem 
espetáculo em dose tripla: 
Clayton e Romário, Guilherme 
e Benutto e DJ Math, o gigante 
do funk. Domingo (12) será a 
vez do show de motocross, 
com Joaninha. Neste dia, a 
entrada vai ser gratuita. A 
Sociedade Rural pede um quilo 
de ração para os animais da 
Saau (Sociedade de Amparo 
aos Animais de Umuarama).

OTIMISMO
Dezenas de autoridades 

estiveram na solenidade de 
abertura. “A Expo Umuarama 
vem se firmando como uma 
das maiores e mais importan-
tes exposições do Sul do Brasil 
e isso só é possível graças ao 
apoio que temos recebido 
tanto do governo do Paraná 

quando do município”, afirmou 
o presidente da Sociedade 
Rural, Milton Gaiari.

O secretário de Estado do 
Turismo, deputado estadual 
licenciado Marcio Nunes, des-
tacou a qualidade do evento. 
“Sem dúvidas alguma a Expo 
Umuarama é hoje uma das três 
maiores do gênero no Paraná 
e isso é resultado de muito 
trabalho”.

Eduardo Pimentel Slaviero, 
secretário de Estado das 
Cidades, representou o gover-
nador em exercício Darci 
Piana.  “A Expo Umuarama é 
uma das maiores Feiras do 
Brasil e a minha vinda repre-
sentando o governo do Estado 
é para fortalecer isso. É para 
fortalecer o apoio que o gover-
nador dá para Umuarama, 

PR planeja novas ações para aquecer o turismo rural
O Governo do Estado 

busca alternativas e parce-
rias que possam fomentar 
o turismo rural e aumentar 
o número de visitantes no 
Interior do Paraná, especial-
mente no entorno de regiões 
produtoras, e durante todo 
o ano. Com esse objetivo, a 
Secretaria estadual do Turismo 
(Setu-PR) esteve essa semana 
em duas das maiores feiras 
agropecuárias do Estado: a 
51ª ExpoParanavaí e a 48ª Expo 
Umuarama.

Apenas estes dois eventos 
geram uma movimentação 
de aproximadamente R$ 120 
milhões em negócios, além 
de atrair quase 500 mil visi-
tantes para os dois municí-
pios, aquecendo o turismo 
e setores correlatos, como 
hotelaria, gastronomia e 
transporte. “São eventos que 
mostram a força do agro e o 
potencial turístico do setor”, 
disse o secretário estadual do 
Turismo, Marcio Nunes.

“Mas queremos ir para 
além do circuito de feiras, 
criar roteiros que atraiam a 

população das cidades para 
experimentar o contato com o 
campo, a natureza, os produ-
tos artesanais, gerando renda 
e aumentando a lucratividade, 
especialmente para peque-
nas propriedades e pequenos 
produtores”, afirmou Nunes. 
“Enquanto a feira atrai pela 
grandiosidade do evento, de 
seus shows e rodeios, esses cir-
cuitos rurais visam promover 
sentimentos e oferecer uma 
experiência memorável para o 
turista por meio de vivências 
sustentáveis, distintas das que 
existem no meio urbano”.

O turismo rural tem sido uma 
tendência no Brasil desde a pan-
demia, quando as pessoas pro-
curaram locais mais próximos e 
ao ar livre para quebrar a rotina 
do isolamento social. 

Visando a melhoria no 

atendimento a essa demanda 
crescente, a diretoria da Setu-PR 
aproveitou os eventos dessa 
semana para uma agenda de 
reuniões com empresários 
do setor turístico, prefeitos, 
vereadores e entidades rurais. 
“Estamos procurando dar celeri-
dade na preparação e na execu-
ção dos programas. No caso do 
turismo rural, queremos apro-
ximar as grandes associações 
do agro do trade turístico”, afir-
mou Nunes.

Para o secretário, o modelo 
a ser adotado nesse segmento 
vem do outro lado do Atlântico. 
“A Europa é o berço do turismo 
rural, pois o campo tem um 
apelo muito grande sobre a 
sociedade urbanizada e preo-
cupada com o meio ambiente”, 
comenta. “Ao viajar pelo inte-
rior da Itália, França, Portugal, 

Espanha, é possível perceber 
o impacto da integração entre 
cultura, gastronomia, turismo 
e agropecuária na promoção 
das economias locais. Isso 

que é a cidade polo da região 
Noroeste”.

Para Darlan Scalco, chefe 
de Gabinete do Governador 
Carlos Massa Ratinho Junior, 
que está em viagem de tra-
balho ao Japão, não há dúvi-
das de que a Expo Umuarama 
representa o que a região 
tem de melhor. “Para nós que 
somos um Estado do agrone-
gócio, a Expo Umuarama mos-
tra o quanto este setor ainda 
pode crescer, com investimen-
tos certeiros em tecnologia”.

O prefeito Hermes Pimentel 
enfatizou a movimentação 
da cidade nos 11 dias de 
exposição. “Estaremos rece-
bendo milhares de pessoas 
para o fechamento de negó-
cios, busca de conhecimento 
ou simplesmente se divertir. 

“A Expo Umuarama vem se firmando como 
uma das maiores e mais importantes expo-
sições do Sul do Brasil”, salientou Gaiari na 
abertura da feira

ASSESSORIA

Somos a capital da amizade 
e estamos de braços abertos 
para dar as boas-vindas”.

Feira de Sabores é um dos atrativos da Fazendinha 
A Fazendinha, um dos 

locais mais procurados da 
Expo Umuarama, já está 
aberta para os visitantes. O 
espaço, que neste ano tem 
como temática o Turismo Rural 
e a Agroindústria Familiar, foi 
dividido em diversos setores, 
entre eles, a Feira de Sabores, 
direcionado aos empreende-
dores da agricultura familiar 
da região de Umuarama.

Ao todo são 20 pequenos 
agricultores que vendem pro-
dutos variados como bolachas, 
cachaças, geleias, conservas, 
rapaduras, entre outros. “É uma 

infinidade de delícias que as 
pessoas podem adquirir”, des-
tacou Rafael Meier de Mattos, 
gerente regional da unidade de 
Umuarama do IDR-Paraná.

Além da Feira de Sabores, 
quem visitar a Fazendinha 
também vai encontrar ações 
na área do turismo rural, um 
jardim sensorial, relógio da 
vida, mini animais, bicho da 
seda e a casa histórica.

A visitação dos espaços pelo 
público em geral está liberada 
desde a noite desta quinta-feira 
(9) e poderá ser feita diaria-
mente, das 17h30 às 21h30.

COM o crescimento da demanda, a diretoria da Setu-PR agendou reuniões com empresários 
do setor turístico, prefeitos, vereadores e entidades rurais

viabiliza uma imensa gama 
de novos negócios, emprego 
e renda, além da preservação 
das tradições locais e da paisa-
gem rural”.

AO todo são 20 pequenos agricultores que vendem produtos variados como bolachas, ca-
chaças, geleias, conservas, rapaduras, entre outros
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Darci Piana exalta a importância da
agroindústria do PR em visita à Expo

O governador em exercí-
cio Darci Piana destacou a 
importância do agronegócio 
durante a sua participação na 
ExpoUmuarama ontem (sex-
ta-feira, 10). Ele participou de 
um encontro com prefeitos da 
Associação dos Municípios de 
Entre Rios (Amerios) e empre-
sários do setor agroindustrial, 
a quem citou investimentos 
feitos e novos projetos que vão 
alavancar ainda mais a econo-
mia regional.

“O Paraná cresce em torno 
de 12% ao ano na nossa pro-
dução do agronegócio e pre-
cisa ter escoamento para isso 
tudo. No porto, por exemplo, 
estamos ampliando a capaci-
dade de carga com o Moegão, 
em função do projeto da Nova 
Ferroeste, que será licitada em 
breve e vai melhorar o escoa-
mento da produção. Na região 
Noroeste, temos obras como a 
Estrada Boiadeira e a duplicação 
da PR-323, além das novas con-
cessões rodoviárias programa-
das para ampliar a capacidade 
das estradas”, apontou Piana.

O Estado é o maior pro-
dutor de proteína animal do 
Brasil e neste ano também 
deve bater o recorde ne produ-
ção da safra de soja. O agrone-
gócio é responsável por mais 
de 30% do PIB estadual.

Piana também disse que o 
Governo do Estado estimula 
a produção agropecuária 
com diversos programas pró-
prios. Desde 2019, a Secretaria 
de Estado da Agricultura e 
do Abastecimento firmou 

Copel informa sobre o uso seguro da
energia em Paranavaí e Umuarama

O estande da Copel na 
ExpoParanavaí, no Noroeste, 
recebeu esta semana aproxima-
damente mil estudantes da rede 
municipal de ensino, que visita-
ram o Parque de Exposições da 
cidade em programação esco-
lar do Ensino Fundamental I. 
Durante a aula de campo, as 
crianças aprenderam sobre o 
uso seguro da energia e como 
praticar o consumo consciente. 
Na próxima semana, a progra-
mação será levada também à 
ExpoUmuarama, na mesma 

região do Estado.
A lição é dada aos visitantes 

de forma lúdica, pelos perso-
nagens Jacuí e Maricota, inter-
pretados pelos atores Carlos 
Augusto de Oliveira e Renata 
Voltolini. A dupla protago-
niza a peça teatral “Histórias 
Eletrizantes”, que circula por 
espaços culturais e escolas 
paranaenses ao longo do ano, e 
também ensina sobre o uso cor-
reto da energia em uma série de 
vídeos educativos disponíveis 
no canal da Copel no YouTube.

As famílias que frequentam 
as feiras da região são convi-
dadas a dar continuidade ao 
aprendizado por meio de jogos 
educativos desenvolvidos pela 
Copel para celulares. Lendo o 
QRCode de acesso disponível 
no estande, é possível insta-
lar os jogos “Click Esperto” 
e “Se liga”, criados para que 
as crianças e adolescentes 

aprendam sobre a prevenção 
de acidentes e a importância 
de economizar energia, desde 
cedo. A iniciativa faz parte 
do Programa Iluminando 
Gerações, que também pro-
move palestras em escolas e 

outras atividades de educação.
A feira de Paranavaí segue 

até este domingo (12). A pro-
gramação em Umuarama teve 
início na última quinta-feira (9) 
e tem continuidade até o pró-
ximo dia 19.

convênios que garantiram 
implementos agrícolas, pani-
ficadoras e hortas comunitá-
rias, Central de Alimentos e 
veículos aos municípios do 
Noroeste. Também houve a 
liberação de R$ 32,3 milhões 
em créditos do RenovaPR e a 
readequação de 142 quilôme-
tros de estradas rurais.

Coopera Paraná, Compra 
Direta, Trator Solidário e Banco 
do Agricultor também são 
exemplos de iniciativas que 
valorizam ainda mais o pro-
dutor rural, com garantia de 
compra da produção, apoio 
para a realização de novos 
investimentos e juros subsi-
diados para transformação 
energética.

O governador em exercício 
ainda lembrou que a missão 
comercial internacional lide-
rada pelo governador Carlos 

Massa Ratinho Junior deverá 
gerar resultados positivos 
para o agronegócio de todo 
o Estado, incluindo a região 
Noroeste.

“Nosso governador está no 
Japão procurando abrir novos 
mercados para vender os pro-
dutos que nós produzimos 
aqui, principalmente a carne 
de suíno e carne de gado. É 
uma medida que reconhece o 
esforço dos produtores para-
naenses e que dará a oportu-
nidade deles ganharem mais, 
ajudando também a economia 
do Paraná”, concluiu.

FEIRA
A feira está em sua 48ª edi-

ção nacional e 21ª internacio-
nal com o objetivo de demos-
trar, através dos seus vários 
segmentos, o potencial eco-
nômico do município e do 

Vitrine do Noroeste
Na avaliação do prefeito de Umuarama, Hermes Pimentel da Silva, 
a ExpoUmuarama serve como vitrine para expor o potencial eco-
nômico da região Noroeste. “Tudo o que produzimos está sendo 

mostrado na feira para mais de 300 mil pessoas”, disse. “É também 
uma oportunidade para agradecer o Governo do Estado por inter-
venções como a duplicação da PR-323, que dará uma nova visibili-
dade para a região de Umuarama, melhorando o fluxo e reduzindo 

acidentes”, complementou o prefeito, mencionando a obra que 
deve ser concluída nos próximos meses.

Amerios
Fundada em 1970, a associação tem como objetivo ampliar e fortalecer 
a capacidade administrativa, econômica e social dos 21 municípios par-
ticipantes: Alto Paraíso, Alto Piquiri, Altônia, Brasilândia do Sul, Cafezal 
do Sul, Cruzeiro do Oeste, Douradina, Esperança Nova, Francisco Alves, 

Icaraíma, Iporã, Ivaté, Maria Helena, Mariluz, Nova Olímpia, Perobal, 
Pérola, São Jorge do Patrocínio, Tapira, Umuarama e Xambrê.

PIANA também ressaltou que o Governo do Estado estimula a produção agropecuária com 
diversos programas próprios
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Noroeste do Paraná. São 11 
dias de festa, de 9 a 19 de 
março, com expectativa de 
aproximadamente 300 mil 
visitantes e R$ 85 milhões 
de movimentação de negó-
cios gerais.

A tradição da pecuária e a 
força da agricultura se unem às 
alternativas tecnológicas a ser-
viço do agronegócio, proporcio-
nando um cenário de horizon-
tes para o campo e a cidade. 

A exposição também se des-
taca como vitrine da indústria, 
comércio e prestação de servi-
ços, com presença de empresas 
do ramo moveleiro, gastronô-
mico, metal mecânico e vestuá-
rio. A programação artística atrai 
grandes nomes da música nacio-
nal, que também tem entre os 
seus atrativos o rodeio transfor-
mando a Expo Umuarama em 
uma das grandes festas do cir-
cuito nacional.

A lição é dada aos visitantes de forma lúdica, pelos personagens Jacuí e Maricota, interpre-
tados pelos atores Carlos Augusto de Oliveira e Renata Voltolini
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Sestram instala novas câmeras de
monitoramento em mais 13 pontos

A Prefeitura está ampliando 
o  m o n i t o r a m e n t o  d a s 
vias públicas e praças de 
Umuarama por meio de câme-
ras que registram imagens 
dia e noite e transmite para a 
Guarda Municipal. A Secretaria 
Municipal de Segurança, 
Trânsito e Mobilidade Urbana 
(Sestram) adquiriu mais 15 
câmeras o iniciou a instalação 
em pontos estratégicos para 
observar qualquer atividade 
suspeita e fiscalizar o trânsito.

O novo lote se somará aos 
12 pontos já monitorados. 
Duas unidades substituirão 
câmeras antigas nas pra-
ças Miguel Rossafa e Hênio 
Romagnolli, enquanto outras 
13 passarão a fiscalizar novos 
pontos, definidos após estu-
dos da Sestram. Nesta semana 
foram implantadas câmeras no 
Bosque Uirapuru, na frente da 
Igreja São Paulo, na avenida 
Parigot de Souza, esquina com 
Ariovaldo Rodrigues de Moraes, 
nas imediações do cemitério, 
nas proximidades do Hospital 
Uopeccan e no trevo do Parque 
Jabuticabeiras.

“Nosso sistema ficará 
com 25 pontos monitorados”, 
explicou o inspetor Valdiney 
Rissato, comandante da 
Guarda Municipal. As ima-
gens serão transmitidas para 
a central de monitoramento na 
sede da Sestram. O sistema já 

A Secretaria da Administração recebeu a visita de uma equipe da Prefeitura de Brasilândia do Sul que atua com 
os processos relacionas a licitações e contratos. O grupo veio conhecer a forma como a Prefeitura de Umuarama 
desenvolve os trabalhos de acordo com a regulamentação da Lei Federal 14.133/2021, que regulamenta dispo-
sições referentes às licitações e contratos administrativos, em substituição à lei federal 8.666/1993. A Capital da 
Amizade se adiantou à atualização de procedimentos e as adequações têm chamado a atenção de outros municípios. 
O prefeito destacou a troca de experiência de sucesso entre as administrações de cidades distintas e as parcerias 
que podem surgir destes contatos. “Buscamos sempre fazer o melhor na administração. Graças ao trabalho da nossa 
equipe temos alcançado bons resultados e isso deve ser compartilhado com outras prefeituras, na busca pela eficiência 
em gestão e observância às normais legais”, completou. Na visita o grupo de Brasilândia do Sul também conheceu o 
trabalho da Diretoria de Licitações e Contratos, da Diretoria de Tecnologia e Informação (DTI) e do Departamento 
de Compras e Almoxarifado (DCA). As novas regras legais passam a valer a partir do dia 1º de abril.

Com mais três casos, sobe 
para 106 o total de pessoas 
infectadas pela dengue

O boletim semanal da den-
gue, atualizado pelo Serviço de 
Vigilância em Saúde Ambiental 
da Secretaria Municipal de 
Saúde ontem (sexta-feira, 
10), eleva para 106 o total 
de pessoas infectadas pela 
doença desde agosto do ano 
passado em Umuarama, com 
o registro de três novos casos 
na última semana.

O documento trouxe ainda 
a informação de um caso con-
firmado de febre chikungunya 
e duas suspeitas em investiga-
ção. Ainda com relação à den-
gue, há 84 suspeitas sendo 
investigadas por meio de exa-
mes e avaliações clínicas e 

965 exames tiveram resultado 
negativo, dentre os 1.156 regis-
tros de suspeita da doença.

Já foram identificados 
casos de dengue em 58 loca-
lidades da cidade (bairros, 
praças colégios e unidades de 
saúde) e também nos distri-
tos de Lovat, Roberto Silveira 
e Serra dos Dourados; oito 
unidades de saúde seguem 
em situação de alerta devido 
à alta incidência de pessoas 
contaminadas – Vitória Régia, 
Sonho Meu, Ouro Branco, 
Posto de Saúde Central, Centro 
de Saúde Escola e os jardins 
Panorama, Cruzeiro e São 
Cristóvão.

foi ampliado para processar e 
arquivar as imagens, que per-
manecerão disponíveis por 
uma semana.

O município já possuía 
12 câmeras em pontos de 
grande movimento, monito-
radas na central de comando 
operacional por agentes da 
Guarda 24h por dia, agora 
passará a ter 25. “É possí-
vel fiscalizar locais críticos 
e qualquer atitude suspeita. 
Tudo é passado às equipes 
de patrulhamento, que ime-
diatamente vão ao local para 
abordagem e verificação, 
inibindo crimes e contraven-
ções”, justificou Rissato.

TRÂNSITO
As câmeras também auxi-

liam na fiscalização do trân-
sito. Os agentes são acionados 
ao se constatar qualquer infra-
ção de circulação ou estacio-
namento irregular e confeccio-
nam o auto de infração. Para 
o prefeito Hermes Pimentel, 
ampliação o videomonito-
ramento é importante para 
expandir as ações de segu-
rança na prevenção da cri-
minalidade. “O sistema é efi-
ciente na segurança pública 
e proteção do patrimônio, 
aumentando a sensação de 
segurança para a população”, 
justificou.

O monitoramento auxilia a 

segurança pública e permite 
multiplicar a visão das forças 
policiais com a observação 
de diversos pontos da cidade 
simultaneamente. “Com as 
imagens é possível realizar 
ações preventivas e enfrentar a 
criminalidade, reduzindo índi-
ces e acompanhando as ocor-
rências”, afirmou, revelando o 
valor do investimento, que foi 
de cerca de R$ 210 mil.

ASSESSORIA/SECOM

Instalação
Os pontos que passarão a ser monitorados com as novas câmeras são: 

imediações do Atacadão (Av. Portugal x Rua Leonildo Steca), indústria de 
sorvetes Guri (Av. Ivo Sooma), Bosque dos Xetá (Av. Pres. Castelo Branco 
x Av. Parigot de Souza), Cemitério Municipal (Av. Parigot de Souza x Av. 
Ariovaldo Rodrigues de Moraes), Trevo Jabuticabeiras (Av. Pedromiro 
Fernandes) e o Bosque Uirapuru (Av. Ângelo Moreira da Fonseca x Av. 

Apucarana). Ainda a Receita Estadual (Av. Paraná x Rua Ney Braga), Posto 
Gauchão (PR-323, trevo de acesso Av. Ângelo Moreira), cruzamento da Av. 
Ipiranga x Av. Brasil, Uopeccan (Av. Paraná), cruzamento da Av. Tiradentes x 
Av. Presidente Castelo Branco, cruzamento Av. Paraná x Av. Rolândia e Igreja 

São Paulo (Av. Apucarana x Av. Mascarenhas de Moraes).

AS câmeras também auxiliam na fiscalização do trânsito. Os agentes são acionados ao se constatar infrações para confeccionar a notificação

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Horóscopo 
ÁRIES  21/3 a 20/4
Semaninha boa para colocar suas ideias em ação, 
progredir no trabalho e turbinar seus ganhos, mas 
já adianto que você vai se sair melhor se fizer tudo 
no sapatinho, sem alardes. Bico calado sobre seus 
planos e conquistas, valeu? E mais: vale redobrar a 
atenção ao assinar documentos ou lidar com pes-
soas estranhas.

TOURO  21/4 a 205
Essa semana você vai contar com a força de ami-
gos e até de pessoa que conheceu recentemente. 
Sucesso com chefes e pessoas de destaque.  Vejo 
apoios e vitórias na carreira, solução de perrengue 
financeiro e ótimas vibes nas relações pessoais. 
Saúde de boas, mas se enfiar o pé na jaca no fim 
de semana vai ter de pagar a conta.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
A semana tá no modo turbo para você dar uma virada 
espetacular na vida profissional, graças a sua facili-
dade de se relacionar e ideias diferentes que podem 
pintar. Grana sem muitas surpresas, mas a partir do 
dia 14 não duvido não, se não cair um PIX legal na sua 
conta. Vitalidade na saúde e astral agitado em família.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Se depender dos astros, seus desejos têm grandes 
chances de ser realizados. O período tá maravilhoso 
para você se aperfeiçoar, mostrar que tem talento pra 
dar e vender ou até começar outro trabalho. Dinheiro 
que não esperava deve chegar. Mas também é bom 
ligar o GPS, pois pode ter gastos inesperados

LEÃO 22/7 a 22/8
O período será perfeito para você brilhar no trabalho, ter 
sucesso em suas iniciativas e resolver pendências. Com 
grana também pode realizar seus desejos, mas cuidado 
com assuntos que não domina. Também preciso te dizer 
que podem surgir algumas divergências, principalmente 
com pessoas que pensam bem diferente de você.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Quer notícia boa? Então toma! Nessa semana, o 
astral está on para você costurar parceria vanta-
josa, melhorar sua situação financeira e alcançar 
conquistas importantes. E fica a dica: quanto mais 
apelar para sua fé, seu misticismo e religiosidade, 
maiores serão as chances de sucesso. Numa dessa, 
reze para Rafael, o seu anjo da guarda.

LIBRA  23/9 a 22/10
Trabalho é um dos assuntos mais favorecidos nessa 
semana e você tem tudo desempenhar suas tarefas 
da melhor maneira possível. Tá sonhando com uma 
graninha a mais? Sonhar não custa nada, mas já te 
adianto: vai ter de ralar para botar a mão naquela 
graninha que tanto deseja.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Sua semana começa com “S” de sorte e sucesso! 
O cenário astral fica top para você mandar bem 
no serviço e fazer novas amizades. Dinheiro? Pode 
aparecer, sim, inclusive em jogos e sorteios. Aliás, 
aproveita, pois no domingo o Sol vai embora do seu 
paraíso astral. A saúde fica blindada. Pode esperar 
tudo de bom com o mozão.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Sua estrela tem tudo para brilhar intensamente 
nos assuntos relacionados à família. Se trabalha 
em setores ligados a produtos para o lar, capri-
cha, pois, a vibe promete ser muito boa. Colegas 
ou amigos de longa data podem ser úteis para seus 
planos. E o amor? Muito bem em grande parte da 
semana, bebê!

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Se você queria um período perfeito sem defeitos 
para seus contatos e relacionamentos, aproveita 
os últimos dias do Sol em Peixes. A semana pro-
mete ser muito boa para reuniões, troca de ideias 
e experiências no trabalho. Dinheiro e negocia-
ções favorecidas, amizades em alta e bem-estar 
na saúde.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Dinheiro pode surgir de onde menos espera para qui-
tar as contas. A saúde deve ter uma semana normal, 
mas a partir da Lua Cheia, convém redobrar atenção 
com probleminha intestinal. Tudo certo no trabalho 
e boa oportunidade para levar adiante uma transfor-
mação importante em sua vida. 

PEIXES 20/2 a 20/3
Com tanto apoio e energia boa fluindo pro seu 
lado, a semana tem tudo para ser de boas reali-
zações! Seus talentos ficam tinindo no trabalho e 
você pode alcançar objetivos importantes. Saúde 
física e mental também conta com boas vibes, mas 
a saúde financeira pede cuidados. 

Os nascidos no dia 11 de março são do signo de Peixes com a personalidade de Leão. São de boa 
aparência, bonitos e simpáticos, elegantes e diplomáticos. Mas outros são orgulhosos ou soberbos, 
dependendo da educação de berço que tiverem. São pessoas de sorte e encontram as coisas meio 
prontas ou ao meio caminho. 

Horóscopo nascidos em 11 de março

Os nascidos no dia 12 de março são do signo de Peixes com a personalidade de Virgem. Gostam de 
polemizar e discutir e estão sempre criticando ou reclamando de alguma coisa. Sofrem conflitos 
íntimos por motivo de amor e na convivência da vida conjugal e amorosa. Pode haver muito ciúme 
nas relações sentimentais.

Horóscopo nascidos em 12 de março

Os nascidos a 13 de março são do signo de Peixes com a personalidade de Libra. São vagarosos, dis-
cretos e retraídos. De comportamento reservado e solitário, costumam se isolar, para pensar, medi-
tar, analisar, fazer seus planos, estudar e aprender. Gostam de filosofar e buscar a causa das coisas. 

Horóscopo nascidos em 13 de março
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2/on. 3/sea — set. 4/ária — fred. 5/pluto. 6/vexame.
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A E S C
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E I R I C O T A
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3/ant — fin. 5/bufar. 6/estaca. 7/calango. 10/boca de sino.

   

Crescente
28/03 - 23h33

Cheia
07/03 - 09h42

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Domingo 11/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 25
min 23

max 26
min 20

Cascavel
max 26
min 18

Foz do Iguaçu
max 30
min 21

max 25
min 19

Curitiba
max 22
min 18

FASES 
DA LUA

Segunda 12/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Terça 13/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
21/03 - 14h26

Minguante
14/03 - 23h08
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Um dos produtos mais con-
sumidos durante a Quaresma, 
o peixe tem uma grande varia-
ção de preços na cidade, con-
forme indica uma pesquisa 
realizada pela Secretaria 
Municipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor – Procon 
Umuarama e apresentada 
nesta sexta-feira (10). O pro-
duto que mais aumentou de 
preço foi o bacalhau desfiado, 
que custava em média R$ 

Procon de Umuarama divulga pesquisa de preços de peixes
66,26 em 2022 e agora custa R$ 
94 – uma diferença de 42%. Já 
o camarão vermelho foi o que 
apresentou a maior redução – 
custava R$ 108 no ano passado 
e hoje pode ser encontrado a 
R$ 63,17 – queda de 41,5%.

Outros pescados que tam-
bém registraram aumento 
significativo nos preços foram 
a merluza em filé (33,7%), 
o panga (27%), a tilápia em 
filé (18%) e a sardinha fresca 

(16%). E outros produtos que 
ficaram mais baratos em 2023 
foram o bacalhau em filé (33%), 
o camarão comum (19,2%), 
o bacalhau Porto (11,2%) e 
a piapara inteira (8,2%). “A 
pesquisa foi realiza em sete 
empresas – supermercados e 
peixarias – de Umuarama no 
dia 9 de março e todos os pre-
ços citados aqui são referen-
tes ao quilo do produto em 
reais”, observa o secretário 

Deybson Bitencourt.
Segundo ele, é fundamen-

tal pesquisar, caso o consu-
midor queira economizar, 
já que a diferença de preço 
entre um estabelecimento e 
outro pode chegar a 216%, 
caso da merluza em filé, 
encontrada tanto a R$ 39,75 
quanto a R$ 125,50. “Também 
identificamos uma grande 
diferença no preço do cama-
rão descascado sete barbas, 

que foi encontrado a R$ 41 e 
a R$ 114,90, uma variação de 
180%; o bacalhau Porto tanto 
pode custar R$ 59,98 quanto 
R$ 159,99, uma diferença de 
167%; a sardinha inteira limpa 
foi encontrada a R$ 10,61 e a 
23,20, uma diferença de 119% 
e finalmente o camarão verme-
lho, que pode custar R$ 56,12 
em um estabelecimento e R$ 
105 em outro, uma diferença 
87%”, detalha.
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    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

Citroën celebra os 30 anos do Xantia
Apresentado ao mundo em 

março de 1993, durante o Salão 
do Automóvel de Genebra, o 
Citroën Xantia está celebrando 
o seu 30º aniversário e assim 
passa a se tornar um modelo 
de coleção em diversos países, 
incluindo o Brasil. Com exatas 
1.326.259 unidades produzi-
das de 1993 a 2010, em grande 
parte na fábrica de Rennes–
la-Janais, na França, o Xantia 
é, sem dúvidas, um dos mode-
los mais icônicos da marca.

Finalizado por Daniel 
Abramson no centro de estilo 
Citroën, a partir da proposta 
do centro de estilo italiano 
Bertone, ele foi o sucessor 
do famoso BX dos anos 80. 
Dinâmico, fluido e robusto, 
este sedã retoma algumas 
linhas do XM e impõe uma 
nova silhueta na linha Citroën. 
Graças ao seu estilo único, o 
Xantia foi eleito o melhor carro 
do ano em 1993, logo após o 
seu lançamento.

INOVAÇÃO E CONFORTO
Durante nove anos de pro-

dução, o Xantia passou por 
várias evoluções. Inicialmente, 
estava disponível em duas ver-
sões (SX e VSX), com três moto-
rizações diferentes. As versões 
topo de linha eram equipadas 
com o sistema hidropneumá-
tico Hydractive II, sistema de 
suspensão controlado ele-
tronicamente, que permite 

reduzir o rolamento e melhorar 
a dirigibilidade sem deixar o 
conforto de lado. Em 1994, foi 
lançada a versão Activa, incor-
porando o sistema Hydractive 
II, complementado por dois 
cilindros que evitam que o 
rolamento ultrapasse 0,5°, 
elevando para 10 o número 
a bordo dos compartimentos 
esféricos que acumulam o 
fluido do sistema.

Pouco tempo depois, em 
parceria com a Michelin, foi 
criada uma tecnologia exclu-
siva para a produção de pneus 
específicos para o modelo. Em 
1997, passou por uma reestili-
zação. E finalmente, em 1998, 

o Xantia estreou pelo Grupo 
PSA o novíssimo motor diesel 
2.0 HDi, com injeção de diesel 
de alta pressão.

Conforto, segurança, tecno-
logia e prazer ao dirigir foram 
as palavras de ordem do lan-
çamento do Xantia em 1993. 
Um conforto sem paralelo na 
época, com uma tapeçaria e 
bancos que se tornaram uma 
verdadeira assinatura do sedã 
e dos modelos que o sucede-
ram. No interior, o Xantia exi-
bia uma verdadeira harmonia 
entre cores e materiais em um 
espaço interno privilegiado e 
mais segurança a bordo.

HYDRACTIVE II 
Em termos de inovação, 

foi a chegada do Hydractive 
II, uma tecnologia que com-
bina o poder da hidráulica e 
a velocidade da eletrônica, 
o que simbolizou a diferença 
do Xantia. Sua suspensão 
hidropneumática é equipada 
com uma esfera adicional por 
eixo, que pode ser ativada por 
meio de válvulas solenoides 
integradas ao circuito normal 
com uma esfera por roda. Isso 

permite definir dois estados de 
flexibilidade e amortecimento 
da suspensão: uma flexível e 
uma esportiva. Os sensores 
permitem que o computador 
escolha entre os dois modos, 
dependendo da situação de 
condução. Em ambos os casos, 
essa tecnologia permite que 
motoristas e passageiros via-
jem com muito mais conforto.

INSPIRAÇÃO 
O Xantia tem inovações e 

qualidades, sendo um grande 
destaque para a publicidade 

da Citroën. Uma das cam-
panhas mais marcantes do 
modelo foi o famoso anúncio 
de 1995, com Carl Lewis, no 
qual o esportista é forçado a 
se tornar um monge por causa 
de uma aposta. Para ele, era 
impossível um carro fazer cur-
vas sem se inclinar, o que se 
tornou realidade com o Xantia. 
Em 1999, em um anúncio que 
reforça essas linhas, uma 
pirâmide formada por vários 
Xantia consegue se manter 
estática, reforçando a estabi-
lidade do modelo em curvas.
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BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 219.900,00
CRUZE 1.4 TURBO LT 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 93.900,00
CRUZE 1.4 TURBO PREMIER 22/23 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 144.900,00
EQUINOX 2.0 TURBO PREMIER 18/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 145.900,00
EQUINOX 2.0 TURBO PREMIER  18/19 CINZA  COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 164.900,00
HR-V EXL CVT 17/18 VERMELHO COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00
M.BENZ C180 16/17 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 144.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 69.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 69.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 72.900,00
ONIX PLUS 1.0 TURBO MT LTZ 19/20 BRANCO COMPLETO R$ 79.900,00
S10 2.8 LT 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 179.900,00
S10 2.8 LT 4X4 20/21 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 199.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 219.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 219.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 209.900,00
S10 2.8 Z71 4X4 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 239.900,00
STRADA CD 1.3 FREEDOM 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 96.900,00
TRACKER 1.4 TURBO PREMIER 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 99.900,00
TRACKER 1.0 TURBO LTZ 21/22 CINZA COMPLETO, AUT R$ 119.900,00
TRAILBLAZER 2.8 PREMIER DIESEL 21/22 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 320.900,00
TRAILBLAZER 2.8 PREMIER DIESEL 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 309.900,00 

APROVEITE!!!
   S10 SEMINOVAS – 2017 A 2022

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

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

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 13/03/2023, 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 cafeteria
 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
 Florista (comércio varejista)
 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
 Operador de sala de máquinas
(embarcações)
 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 atendente
 Recepcionista de hotel
 Recepcionista secretária
 Repositor - em supermercados
 Repositor de mercadorias
 Representante comercial
autônomo
 Retificador de motores de
veículos
 Revisor têxtil
 Serrador - em serrarias
 Serralheiro
 Supervisor de vendas comercial
 Sushiman
 Tapeceiro de móveis
 Trabalhador rural
 Tratorista agrícola
 Vendedor interno
 Vendedor pracista
 Zelador

@allegra .visual

A Secretaria de Saúde infor-
mou, por meio do Boletim Covid, 
que ontem (10) oito casos da 
doença foram confirmados, 
sendo quatro mulheres, três 
homens e uma criança – uma 
menina de 11 anos, que tomou 
duas doses da vacina. Nestes 
primeiros 10 dias do mês de 
março, 82 pessoas receberam 
exames com resultado positivo 
para covid-19 – 50 mulheres, 30 
homens e duas crianças.

Boletim informa oito
novos casos de Covid

O número de pessoas em 
isolamento domiciliar hoje é 
de 88, com 75 casos ativos e 
outros 13 suspeitos. Desde o 
início da pandemia, em março 
de 2020, 41.979 pessoas foram 
diagnosticadas com coronaví-
rus e deste total 41.544 estão 
recuperadas. Nesse período 
de três anos, 360 pessoas fale-
ceram em consequência de 
complicações causadas pelo 
coronavírus.

Não há novamente nenhuma 
pessoa de Umuarama inter-
nada para tratamento da 
doença nas instituições hos-
pitalares credenciadas pelo 
SUS (Sistema Único de Saúde), 
nem em enfermaria e nem em 
UTI. 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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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “Aprenda como se você fosse viver 
para sempre. Viva como se você

fosse morrer amanhã.”
Santo Isidoro de Sevilha
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ABERTURA
Dezenas de autoridades estiveram na so-
lenidade de abertura. “A Expo Umuarama 
vem se firmando como uma das maiores 
e mais importantes exposições do Sul 
do Brasil e isso só é possível graças ao 
apoio que temos recebido tanto do go-
verno do Paraná quando do município”, 
afirmou o presidente da Sociedade Rural, 

Milton Gaiari. O secretário de Estado 
do Turismo /  Marcio Nunes, destacou a 

qualidade do evento.

***
Eduardo Pimentel Slaviero, secretário de 
Estado das Cidades, representou o gover-
nador em exercício Darci Piana.  “A Expo 
Umuarama é uma das maiores Feiras do 
Brasil e a minha vinda representando o 

governo do Estado é para fortalecer isso. 
É para fortalecer o apoio que o governa-
dor dá para Umuarama, que é a cidade 

polo da região Noroeste”.

FEIRA DE SABORES!
A Fazendinha, um dos locais mais procu-
rados da Expo Umuarama, já está aberta 
para os visitantes. O espaço, que neste 
ano tem como temática o Turismo Rural 
e a Agroindústria Familiar, foi dividido 
em diversos setores, entre eles, a Feira 
de Sabores, direcionado aos empreende-
dores da agricultura familiar da região 

de Umuarama.  Ao todo são 20 pequenos 
agricultores que vendem produtos varia-
dos como bolachas, cachaças, geleias, 
conservas, rapaduras, entre outros. 

Além da Feira de Sabores, quem visitar 
a Fazendinha também vai encontrar 
ações na área do turismo rural, um 

jardim sensorial, relógio da vida, mini 
animais, bicho da seda e a casa his-
tórica.  A visitação dos espaços pelo 
público em geral está liberada diaria-

mente, das 17h30 às 21h30.

 SHOW TRIPLO!
Neste sábado (11) tem espetáculo em 

dose tripla: Clayton e Romário, Guilher-
me e Benutto e DJ Math, o gigante do 
funk. Domingo (12) será a vez do show 
de motocross, com Joaninha. Neste dia, 
a entrada vai ser gratuita. A Sociedade 
Rural pede um quilo de ração para os 

animais da Saau (Sociedade de Amparo 
aos Animais de Umuarama).

ZOOM
LUANA BESSEGATO, Miss Cruzeiro do Oeste, na festa da beleza (em abril) 

aqui em Umuarama assinada por Pró Arte Eventos. 

E VAI ROLAR A FESTA!

Também estiveram presentes na abertura, entre outras autoridades e lideranças, o diretor-presidente do Instituto de 
Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR), Natalino Avance de Souza; o diretor-presidente da Ceasa (Central de Abasteci-

mento do Paraná), Eder Bubltz; o reitor da Universidade Paranaense (Unipar) e Carlos Eduardo Garcia; o deputado estadu-
al Soldado Adriano José. O presidente da Aciu (Associação Comercial Industrial e Agrícola de Umuarama), Miguel Fuentes 

Romeiro Neto, representou o conjunto de empresários, industriais e empreendedores do município.
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