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UMUARAMA,29/7/2022
Edição 3045 - Ano XII - R$3,00

PF desvenda em Umuarama esquema de
fraude ao Sistema Financeiro Nacional
A Polícia Federal, em trabalho conjunto com a Receita Federal, deflagrou
ontem a Operação Traders, que desarticulou um grupo criminoso que
praticava crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, contra o mercado
de capitais com a conhecida prática de “pirâmide financeira” em diversas

cidades paranaenses. O grupo ainda operava em Santa Catarina, São
Paulo e Rio de Janeiro. Os investigados se apresentavam como “Traders”
para captar economias das vítimas, que seriam os investidores, a pretexto de aplicar os recursos no mercado de valores mobiliários.
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Alep debate
diagnóstico
precoce em
crianças autistas
l2

CGU aponta que
Governo Federal
pagou auxílio a
135 mil mortos
l3

Paraná confirma
o surgimento de
11 novos casos
de Monkeypox
l4

Combate às cortadeiras

Suspeito de
roubo é preso
com 18 quilos
de maconha

Agricultores de Umuarama e região conheceram, ontem, novos produtos e técnicas de manejo para o controle das
formigas cortadeiras durante dia de campo, em uma propriedade rural às margens da rodovia PR-489. A infestação
de saúvas e quenquéns, entre outras espécies, historicamente tem causado prejuízos principalmente nas áreas
de pastagens, que predominam no Noroeste do Estado, mas também atingem outras culturas.
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DEBORA RUZZENE/TRIBUNA HOJE NEWS

Queda no preço
A Petrobras reduziu
hoje o preço médio
de venda de gasolina
para as distribuidoras
de R$ 3,86 para R$
3,71 por litro. A queda
é de R$ 0,15 por litro.
Segundo a companhia,
a redução acompanha a
evolução dos preços de
referência, que se estabilizaram em patamar
inferior para a gasolina.
l 11
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O amor pede discrição, ainda mais se estiver com
alguém que já tem compromisso. Quem vive uma
relação estável deve reforçar a confiança.
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o romance em segundo plano ou se envolver com
quem já conhece. A dois,@tribunahojenewsumuarama
adie conversas difíceis
e busque diálogo para esclarecer mal-entendidos.

Alep debate sobre o diagnóstico
precoce em crianças com autismo
E
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PREVIDÊNCIA

Crescente

COMP. JULHO

1) Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.212,00 (R$ 242,4) a R$ 7.087,22 (R$ 1.417,44). 2) Recebe de jurídicas: a empresa recolhe 11% sobre o máximo de R$ 7.087,22 (R$ 779,59) e desconta do autônomo. 3) Recebe jurídicas e físicas: desconto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 7.087,22 (R$ 779,59). Se
não atingir este teto, recolhe 20%, via carnê, sobre a
diferença até R$ 7.087,22. 4) Aut. especial:sobre R$
1.212,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.

Facultativo

Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.212,00
(R$ 242,40) a R$ 7.087,22 (R$ 1.417,44), por carnê.

Empregados - taxas de desconto

Até um salário mínimo (R$ 1.212,00)
De R$ 1.212,01 a R$ 2.427,35
De R$ 2.427,36 a 3.641,03
De R$ 3.641,04 a R$ 7.087,22

7,5%
9%
12%
14%

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

Venc.: emp. 20/08 físicas 15/08, domésticos 06/08

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0003-06
Redação, administração, publicidade
Rua Des. Lauro Lopes, 3663 - Centro Empresarial Piemont II - Sala 07
CEP 87.501-210 - Umuarama/PR
Telefone Central (44) 3056-6050

19/08 -01h36

11/08 -22h36

MERC. RURAL

Contribui com 11% sobre o pró-labore, entre R$
1.212,00 (R$ 133,32) e R$ 7.087,22 (R$ 779,59)..

Autônomo

Minguante

Cheia

5/08- 08h07

Empresário/empregador

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Elementos que formam a estrutura das
proteínas A 3ª nota
(Bioquím.) musical

-1,6%

Doutrina
de Plínio Parte
Salgado central da
(anos 1930) igreja

-1,3% 5,0600 5,4700

(?) do euro, região em
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desde 2008
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inglês

TURISMO

Logo (?):
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Toscana

-1,6%

Beatriz
Segall,
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brasileira

-0,4%

-1,3% 5,0600 5,4900

102.596 pontos
%
R$
+3,00%
32,29
+0,24%
70,69
+0,64%
23,70
+7,65%
10,27
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2022: 3ª parcela
+6,00%
16,26
vence em 29/07, com juros Selic de 2,02%.
ÍNDICES
DE INFLAÇÃO
-4,76%
13,22
SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)
I
R$ 1617,00
III
R$ 1738,00
ÍNDICES DE INFLAÇÃO
II
R$ 1680,80
IV
R$ 1870,00
Índice em %
JUN
JUL
ano 12m
Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.
IPCA (IBGE)
0,67
5,49 11,89
OUTROS INDICADORES
IGP-M (FGV)
0,59
0,21
8,39 10,08
MAI
JUN
JUL
TJLP (%)
6,82
6,82
7,01
IGP-DI (FGV)
0,62
7,84 11,12
Sal. mínimo 1.212,00 1.212,00 1.212,00
REAJUSTE DE ALUGUÉIS
UPC
23,54
23,54
23,54
Índice
MAI
JUN
JUL
CUSTO
DA
CONSTRUÇÃO
(CUB)
IGP-M (FGV)
1,1072
1,1070
1,1008
R$/m2
MAI
JUN %m %ano %12m
IGP-DI (FGV)
1,1056
1,1112
Paraná 2.063,74 2.072,20 0,41 3,44 11,62
* Correção anual. Multiplique valor pelo índice
Norte 2.051.05 2.035,05 -0,78 4,99 7,47
Oeste 2.113,24 2.227,55 5,41 9,15 18,39
SELIC ANUAL: 13,25% | TJLP: 7,01%
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concurso: 275
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5
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ABRIL

Base naval Consequência da moamericana dificação do passado
localizada histórico por um hipoem Cuba tético viajante do tempo

Classe
ovípara
de vertebrados

PTAX (BC)

IBOVESPA: +1,14%
Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Qualicorp ON
Natura ON
Marfrig ON

TABELA DO IR

BASE (R$)
Até 1.903,98
De 1.903,99 até 2.826,65
De 2.826,66 até 3.751,05
De 3.751,06 até 4.664,68
Acima de 4.664,68

Super Sete

TIME DO
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concurso:
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2º sorteioNOSSOS RESULTADOS
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Planta
medicinal
com propriedades
calmantes
(Farmac.)

max 21 do diagsobre a importância
nóstico para
minque
15 o tratamento
aconteça individualizado.
“Estamos em um país que tem
muitos direitos para as pessoas
que possuem alguma deficiência, e isso é verdade, agora estamos na fase de concretizá-los,
e essa concretização passa por
todos os pilares, pelo Legislativo,
muitas vezes com apoio ou
emendas parlamentares para as
entidades, pela sociedade civil
organizada, pelo protagonismo
juvenil e sua família, pela escola
e também pelos profissionais. É
um esforço conjunto para que
possamos vivenciar esta concretização de direitos”, disse a fundadora do Instituto ICO Project
e coordenadora nacional do programa de treinamento de pais da
Organização Mundial da Saúde
(OMS), Elyse Matos.

A bomba
do Projeto Manhattan

28/07
% dia compra

57.821
Dia da Sorte
83.664
3º prêmio
73.177
MÊS
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4º prêmio
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TIME DO
1º sorteio

Conjunto
dos "pelos"
da escova

Paranaguá

senta problemas de comunicação e interação com as outras
pessoas, além de comportamentos repetitivos.
A Defensoria Pública do
Estado do Paraná também
esteve presente na audiência,
com o coordenador do Núcleo
Especializado da Infância e
Juventude, Fernando Redede.
Segundo ele é necessário
contribuir para a construção
de novas políticas públicas
específicas.
Uma apresentação com
detalhes sobre autismo foi
realizada pela diretora da
Escola Alternativa/Modalidade
Especial, conveniada com a
Secretaria estadual e municipal de Educação, Juliana Paula
Mendes, que falou também

2º sorteio
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19/08 - 01h36
Legislativa
do Paraná realizou audiência pública sobre a
importância do diagnóstico e
intervenção precoce do autismo.
Com a presença de especialistas nas áreas da saúde e educação, além de diversas lideranças preocupadas com o tema,
a audiência serviu para alertar
as autoridades sobre a necessidade de intervenção logo que
o problema é detectado, para
que as crianças com transtornos, possam ter garantido um
desenvolvimento adequado.
Atualmente no Brasil estima-se que pelo menos uma a
cada 30 crianças, nasça com
autismo. Os motivos ainda são

2º prêmio
Quina
concurso: 5908
Quina
3º prêmio
03
06 49 59 70
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UMA apresentação com detalhes foi realizada na Alep sobre a importância do diagnóstico para que o tratamento aconteça individualizado
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Lotomania
Lotofácil
Lotofácil

NOSSOS RESULTADOS SÃO INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM OS RESULTADOS OFICIAIS

Os nascidos a 29 de julho são do signo de Leão com a personalidade de Libra. São instáveis
e inconstantes, mas muito inteligentes e capazes de aprenderLotofácil
de tudo um pouco, se assim
o desejarem. Fazem muitos amigos e se tornam populares. Seu número principal, do dia do
nascimento é o 34, formado deMegasena
3 e 4. Mas juntos somam o 7, de Netuno, que confere intuição,
mediunidade, timidez, mistérios e ações veladas, entre outras coisas.
Quina
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PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 28/07
PR
SOJA
171,95
MILHO
72,57
TRIGO
111,76
BOI GORDO 300,85
SUINO
6,05

DIA
0,2%
0,3%
0,5%
0,0%
-0,2%

30d. Casc.
-0,9% 170,00
-7,2% 72,00
0,8% 112,00
0,8% 300,00
4,3%
-

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gordo arroba e frango kg

BOLSA DE CHICAGO
Em 28/07
SOJA
FARELO
MILHO
TRIGO

CONT.
FECH.
ago/22 1.609,25
ago/22
489,70
set/22
615,00
set/22
817,00

DIA
30d.
30,50
3,4%
0,80 16,7%
14,75 -8,2%
26,75 -12,7%

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

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)
Em 28/07
PRAÇA R$/sc
SOJA
Cascavel 183,00
SOJA
Paranaguá 194,00
MILHO
Cascavel 80,00

SEM
1,1%
2,1%
1,3%

30d.
-1,6%
-0,3%
-7,0%

Emails

REPRESENTANTE NACIONAL

editoria@tribunahoje.jor.br

Merconet
(41) 3079-4666

diretor@tribunahoje.jor.br
comercial@tribunahoje.jor.br
assinaturas@tribunahoje.jor.br

@tribunahojenewsumuarama
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Auditoria aponta que
Governo Federal pagou
auxílio a 135 mil mortos
Uma auditoria feita pela
CGU (Controladoria Geral da
União) aponta que o auxílio emergencial foi pago de
forma irregular para mais de 5
milhões de pessoas, incluindo
135 mil que já estavam mortas.
O prejuízo total chegou a R$
9,4 bilhões. O auxílio foi uma
medida do Governo Federal
para mitigar os danos econômicos causados pelo combate
à pandemia. A medida pagava
inicialmente por mês R$ 600
por pessoa, mas o valor foi
reduzido pela metade depois.
Ele foi pago a 68,2 milhões de

pessoas no total, entre os anos
de 2020 e 2021.
A auditoria trouxe como
novidade a análise dos desembolsos irregulares feitos nos
dois anos em que o auxílio
esteve em vigor, e não isoladamente em um dos dois anos,
como já havia sido feito anteriormente. Segundo a CGU, 5,2
milhões de pessoas receberam
o benefício irregularmente, ou
seja, 7,7% dos beneficiados.
O cálculo dos pagamentos
irregulares apontou que 1,1
milhão de pessoas recebeu o
auxílio tendo a renda familiar

superior à permitida; quase 2
milhões tinham vínculo formal de emprego; 867.927 eram
aposentados; 135.709 mortos
também receberam, além
de 411 menores de idade. A
CGU cruzou os pagamentos
com outros dados do próprio
governo sobre os cidadãos.
Após o levantamento, a controladoria recebeu como resposta
do executivo que o Ministério
da Cidadania já havia conseguido recuperar R$ 7,7 bilhões
entre os gastos irregulares, ou
seja, boa parte do que foi gasto
indevidamente.

Ministro Fachin dá dois dias para
PL explicar gastos com YouTube
O ministro Edson Fachin,
presidente do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), deu prazo de dois
dias para o PL explicar a origem dos recursos gastos com o
impulsionamento de anúncios
do presidente Jair Bolsonaro
(PL) no YouTube. Nos dias 22 e
23 de julho, que antecederam
a convenção que confirmou o
chefe do Executivo como candidato à reeleição, o partido
gastou R$ 742 mil para promover 15 peças publicitárias contendo o jingle “Capitão do Povo”
na plataforma.
O assunto chegou à Corte
Eleitoral por meio de representação protocolada pela federação “Brasil da Esperança”,
formada por partidos de oposição. O documento aponta que
o Partido Liberal gastou, em
dois dias, 143% a mais do que
foi gasto por todos os demais
partidos que formam as

maiores bancadas na Câmara
dos Deputados em oito meses.
Como punição, a federação
pede que a legenda pague
multa de R$ 1,48 milhão.
O Google, que controla
o YouTube, disponibiliza ao
público os dados sobre publicidade política em suas plataformas. Conforme informado pela
empresa, o PL impulsionou
peças de 6, 15 e 30 segundos
a partir do dia 23, não do dia
22, como diz a representação.
Os valores e o número de
visualizações são variados,
assim como os Estados aos
quais cada vídeo se destina.
Há um anúncio de 6 segundos,
por exemplo, que foi segmentado para alcançar os quatro
Estados do Sudeste, teve mais
de 10 milhões de visualizações
e custou entre R$ 80 mil e R$
90 mil, segundo a plataforma.
Uma resolução de 2019 do

DIVULGAÇÃO

MINISTRO quer saber a origem dos
recursos gastos com o impulsionamento de
anúncios nos dias 22 e 23 de julho
TSE determina que, embora
seja proibida a divulgação de
propaganda paga na internet,
é permitido o impulsionamento de conteúdo. Contudo,
o texto faz uma ponderação
sobre “moderação de gastos”,
sem dar mais detalhes.

TRE suspende ação contra Sergio Moro
O desembargador Marcio
Kayatt, do Tribunal Regional
Eleitoral de São Paulo, acolheu pedido da defesa do
ex-juiz Sérgio Moro e de sua
mulher, Rosângela, e suspendeu o inquérito policial instaurado para apurar suposta
fraude e má-fé na mudança
de domicílio eleitoral do
casal, de Curitiba para São

Paulo – a transferência do
ex-juiz foi barrada pela corte.
A decisão tem validade até
que o TRE analise o mérito
do habeas corpus impetrado
por Moro e Rosângela contra
a investigação.
A decisão foi proferida no
âmbito de um recurso impetrado pela defesa de Moro
contra decisão do Juízo da 5ª

Zona Eleitoral de São Paulo,
que manteve o trâmite de
inquérito aberto para apurar
suposta inscrição fraudulenta
de eleitor. O casal alega que
não há ‘justa causa’ para a
continuidade da investigação
‘pela atipicidade dos fatos e
pela inexistência de demonstração mínima de dolo na
conduta’.

MPs represadas

3

DIVULGAÇÃO

O líder do governo
Bolsonaro na Câmara
Federal, deputado
paranaense Ricardo
Barros, afirmou
nesta quarta-feira
(27) que na volta do
recesso parlamentar,
na semana que
vem, a Casa fará um
esforço concentrado
para votar Medidas
Provisórias (MPs)
que estão represadas
antes das eleições.
A lista inclui a MP
1.118, que define a
incidência única do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS),
com impacto no setor elétrico.

Multa à Requião

A campanha nem começou
oficialmente, mas a batalha
judicial entre os candidatos
ao governo do Paraná já
está em andamento. O
candidato ao governo do
Estado, Roberto Requião,
foi multado em R$ 5 mil
pela Justiça por propaganda
eleitoral negativa antecipada
contra o governador e
pré-candidato à reeleição,
Ratinho Júnior (PSD). O juiz
auxiliar Roberto Aurichio
Junior acatou ação do PSD de
Ratinho Jr contra publicações
em redes sociais por Requião
contra o governador. No
twitter, Requião escreveu
que o Paraná é “um criame
de funcionários fantasmas”
e que Ratinho Jr seria um
especialista no uso da
máquina pública em proveito
próprio.

Propaganda negativa

“As frases relacionam
práticas corruptas e imorais,
com a intenção evidente
de ofender a honra e
desvalorizar o atual governo,
restando clara a propaganda
eleitoral negativa”,
avaliou o juiz. Segundo
ele, “compreende-se por
propaganda eleitoral negativa
aquela em que há pedido
de ‘não voto’ ou que ofende
a honra ou a imagem do
candidato”. De acordo com o
magistrado, as publicações do
candidato do PT “extrapolam
a mera crítica política ou
partidária e caracteriza ofensa
à honra do pré-candidato,
com intenções de denegrir
a imagem de pré-candidato,
com violação ao princípio da
isonomia na disputa eleitoral
e à garantia do processo
eleitoral hígido”.

Preço da Gasolina

Ciro Gomes (PDT) afirmou que vai fazer administração
do preço dos combustíveis da Petrobras caso seja eleito
presidente da República. O candidato ao Planalto voltou a
defender mudança na política de preços da estatal. “Todo
monopólio, o preço é administrado pelo governo. A lógica
do mercado não existe em contexto de monopólio. Ela (a
Petrobras) terá um preço administrado pelo governo, como
o preço de energia”, disse. Propôs substituir a Paridade
de Preços Internacional (PPI), que alinha o preço dos
combustíveis ao praticado fora do País, por uma política
baseada nos custos de produção mais um porcentual de
lucro da Petrobras.

Ação e reação

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ontem que a Carta
em Defesa da Democracia é uma reação dos banqueiros à
criação do Pix e a um suposto fim do monopólio do setor
bancário. “Você pode ver, esse negócio de carta aos brasileiros,
à democracia, os banqueiros estão patrocinando. É o Pix que
eu dei a paulada neles, os bancos digitais também que nós
facilitamos”, declarou o presidente a apoiadores. “Estamos
acabando com o monopólio de bancos. Eles estão perdendo
poder. Carta pela democracia... Qual a ameaça que eu estou
oferecendo para a democracia”, questionou.
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Inocentado

A Justiça Federal do Paraná inocentou o prefeito de Tijucas
do Sul, José Altair Moreira, conhecido como Gringo, da
acusação de improbidade administrativa por suposta
fraude em licitação de transporte escolar no valor de R$
427.541,04. A Justiça concluiu que não há indícios de máfé e não foi comprovado qualquer prejuízo ao erário. José
Altair foi prefeito de Tijucas do Sul entre 2009 e 2016 e
eleito novamente em 2021.

Sem burocracia

Levantamento publicado pela
FenSeg (Federação Nacional
de Seguros Gerais) mostra
que, cada vez mais, inquilinos
recorrem ao seguro fiança
locatícia como garantia do
aluguel. No Paraná, entre
janeiro e maio de 2022,
este seguro, que dispensa
opções burocráticas como
fiador ou depósito caução,
cresceu 41,4% em relação ao
ano anterior, segundo a. A
arrecadação no estado somou
R$ 42 milhões.

Fiança locatícia

O crescimento dessa
modalidade de garantia
deve-se, principalmente,
à regra contida na Circular
587/2019, da Susep, que
começou a vigorar em março
de 2020. A circular exige que
as apólices sejam emitidas
pelo prazo total do contrato
de locação (que pode chegar a
30 meses) e, portanto, elevam
a arrecadação do prêmio. Essa
obrigação começou a valer
em março do ano passado.
Os contratos anteriores eram
emitidos com prazo de 12
meses.

SUAS

O Conselho Regional de
Serviço Social (CRESS-PR)
vai realizar, entre os dias 02
e 04 de agosto, o Seminário
Estadual de Assistência Social.
Com a temática “Em defesa
de um SUAS que proteja”,
o evento é uma realização
da Câmara Temática (CT)
de Assistência Social e terá
transmissão pelas redes
sociais do CRESS-PR das 18h30
às 21h30 e pelo canal oficial
no Youtube do conselho.

Modernizando

O Aeroporto de Londrina
passa a oferecer serviço de
reserva de estacionamento
e mobile payment. Chamado
de Estapar Reserva, o serviço
é resultado de uma parceria
entre a CCR Aeroportos
e a Estapar. Agora, os

usuários podem reservar
o estacionamento com
antecedência e têm desconto
no valor da diária. Além disso,
a Estapar e a CCR Aeroportos
estão implementando o
serviço de pagamento do
estacionamento via aplicativo,
pelo “Estapar Pay”, evitando
filas e idas ao caixa.

Disque Denúncia

O Núcleo de Enfrentamento
ao Tráfico de Pessoas
(NETP/PR), da secretaria
estadual da Justiça, Família e
Trabalho, destaca que ações
em alusão ao Dia Mundial
de Enfrentamento ao Tráfico
Humano, 30 de julho, estão
ocorrendo em Curitiba,
Maringá, Guaratuba e Foz
do Iguaçu. Denúncias sobre
este crime pelo site www.
justica.pr.gov.br e, também,
podem ser feitas pelo site e
telefone do Disque Denúncia
181. No primeiro semestre
de 2022, foram registrados
214 casos, que estão
sob o acompanhamento
do núcleo, e outros 182
com as investigações em
andamento.

Apoio

O PP oficializou a coligação
com o PL, em prol da reeleição
do presidente Jair Bolsonaro,
durante a convenção nacional,
na Câmara dos Deputados.
A votação foi unânime pela
aliança com o partido do
presidente da República.
Ricardo Barros, líder no
Governo, pediu mobilização
dos filiados para a reeleição
de Bolsonaro.

Em jogo…

Os dois partidos têm as duas
maiores bancadas da Câmara
dos Deputados, ao todo, são
134 deputados federais. O
PL tem 77 parlamentares
e o PP 57 deputados. Com
mais essa aliança, além de
outros partidos do Centrão,
Bolsonaro será o candidato
com maior tempo no rádio e
na televisão.

Da Redação ADI-PR Curitiba
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e portais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

Paraná confirma o
aparecimento de onze
casos de Monkeypox

A Secretaria de Estado da
Saúde confirmou ontem (quinta-feira, 28) mais 11 casos de
Monkeypox, a doença conhecida popularmente como
varíola dos macacos. Todos os
casos estão em Curitiba. Agora,
o Paraná soma 21 diagnósticos
positivos para a doença, todos
registrados na Capital. São 20
homens e uma mulher com
idades entre 22 e 40 anos.
Ainda de acordo com a
Secretaria de Saúde, há outros
26 casos em investigação nos
municípios de Carlópolis (1),
Cascavel (1), Colombo (1),
Curitiba (19), Jaguapitã (1),
Loanda (1), Maringá (1) e Nova
Esperança (1).
O Paraná já descartou 24
casos nas cidades de Campina
Grande do Sul (1), Cascavel
(1), Curitiba (9), Londrina (1),
Foz do Iguaçu (1), Maringá
(3), Pinhais (1), Ponta Grossa
(1), São José dos Pinhais
(1), Toledo (2), Cambé (1),
Guapirama (1) e residente de
São Paulo (1).
As amostras de todos
os pacientes foram coletadas e encaminhadas para o
Laboratório Central do Estado
(Lacen/PR), responsável pela
articulação com o Ministério
da Saúde para envio ao laboratório de referência para casos

desta doença, em São Paulo.
A varíola do macaco é uma
doença viral e a transmissão
entre humanos ocorre principalmente por meio de contato com lesões de pele de
pessoas infectadas. A infecção causa erupções que geralmente se desenvolvem pelo
rosto e depois se espalham
para outras partes do corpo.
Os principais sintomas, além
das lesões na pele, envolvem
febre, dor de cabeça, dores
musculares, dores nas costas, linfadenopatia, calafrios
e fadiga.
A Sesa mantém um constante monitoramento dos

casos confirmados e suspeitos em todo o Estado para o
controle da doença. A orientação aos municípios é que
diante de um caso suspeito, o
paciente seja isolado e todos
os seus contatos passem a ser
monitorados diariamente.
Caso algum contato apresente sintomas, deverá ser isolado e conduzido como caso
suspeito, de modo a diminuir
o risco de novas ocorrências.
Os confirmados também passam pelo mesmo monitoramento diariamente, sendo
encerrados somente após o
desaparecimento completo
das lesões.

Covid no Estado

A secretaria da Saúde divulgou também o aparecimento de
novos 2.518 casos e 13 óbitos em decorrência da Covid-19.
Os dados acumulados do monitoramento mostram que o
Paraná soma agora 2.676.992 diagnósticos positivos e 44.173
mortes pela doença. Os óbitos são de julho (7) e janeiro
(1) de 2022; outubro (2) e março (1) de 2021; outubro (1) e
setembro (1) de 2020. A Secretaria mudou a base de dados
para expandir a pesquisa de pacientes internados por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). A alteração se dá
em razão da sazonalidade de doenças respiratórias. Agora,
os dados de internamentos incluem todos os pacientes com
casos de SRAG e suspeitos ou confirmados da Covid-19.
Ontem haviam 500 pessoas internadas nos leitos SUS (134
em UTI e 366 em enfermaria), somando casos de suspeita ou
diagnóstico de Covid-19 e de outras SRAGs. Os 13 pacientes
que tiveram morte relatada neste boletim são cinco mulheres
e oito homens, com idades entre 49 e 90 anos.

Consulta às pendências tributárias
pelo sistema da Receita Estadual
As empresas do Paraná
podem consultar pendências tributárias e saber quais
pagamentos estão faltando e
relacionados a qual imposto.
A consulta pode ser realizada
pelo portal da Secretaria da
Fazenda, que dá acesso ao
sistema da Receita Estadual e,
em seguida, as abas “extratos e
cálculos” e depois “extrato de
pendências tributárias”.
Se ainda não possuir cadastro
no sistema, o contribuinte pode
seguir as instruções para realizá-lo
e ter acesso aos serviços.
Os contribuintes que estão
com problemas no pagamento
dos impostos estaduais podem

ser inscritos no Cadastro
Informativo Estadual (CADIN)
e/ou em Dívida Ativa. Estas
pendências também impedem a emissão de Certidão
Negativa de Débitos.
Neste sistema, as empresas podem também consultar
as declarações não entregues
no menu “Escrituração Fiscal
Digital – EFD” e “Declaração
Eletrônica de Substituição
Tributária, Antecipação e
Diferencial de Alíquota DeSTDA, no item Histórico de
GIA, GIA-ST, EFD e DeSTDA”.
Estas pendências podem
resultar no cancelamento da
inscrição estadual da empresa

e no impedimento de emissão
de nota fiscal, conforme regras
estabelecidas pela norma de
procedimento fiscal (NPF) nº
92/2017.
Também é possível consultar os pagamentos que
já foram realizados utilizando o serviço Histórico de
Pagamentos no menu GR-PR
e GNRE do mesmo sistema.
Estes serviços disponibilizados no sistema Receita
colaboram no controle da
regularidade das empresas e
estão liberados tanto para os
sócios, quanto para os contabilistas responsáveis cadastrados. Basta acessar e consultar.
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A Polícia Civil de Cidade
Gaúcha (município localizado a 68 quilômetros de
Umuarama), prendeu ontem
(quinta-feira, 28) um homem
acusado de assalto na cidade
de Nova Olímpia.
De acordo com o delegado Lucas Américo Magrom
o suspeito teria roubado um
Toyota Corolla e vários objetos naquele município. Um
mandado judicial de prisão foi
cumprido durante a manhã e,
conforme o delegado, a ação
fez parte de uma operação
da Polícia Civil desencadeada
em todo o Estado. O homem
detido confessou o crime.
M a g ro m re l a to u q u e
também foram cumpridas
três outras ordens judiciais
de busca e apreensão em
Umuarama e outra em Nova
Olímpia, referentes a outros
crimes cometidos na região.
O suspeito preso estava em
sua residência, em Umuarama,

DIVULGAÇÃO

Suspeito de roubo em
Nova Olímpia é preso
com 18 kg de maconha

Leandro Mazzini e Walmor Parente
Com Carolina Freitas e Sara Moreira
Twitter @colunaesplanada

A escolta

Preocupado com sua segurança nas ruas com a iminente campanha
eleitoral nacional, o presidente Jair Bolsonaro (PL) teve duas reuniões
em uma semana com o ministro da Justiça e Segurança Pública,
Anderson Torres – ele um delegado federal licenciado. Foi na última
quinta-feira, e ontem. Além de tratarem de assuntos diversos da pasta,
Bolsonaro quer os nomes de todos os policiais federais escalados para
sua escolta, a ficha completa com tempo de serviço, quem fez cursos
especiais e até a ideologia política de cada um. Bolsonaro também
quer os planos de estratégia, escalas da escolta.

Pobreza menstrual

DROGA apreendida na residência do homem procurado pela Justiça por envolvimento em assalto
e não esboçou reação ao receber a notícia de que estava
sendo pedido pela Justiça.
No interior do imóvel foram
encontrados 19 quilos de
maconha, o que agrava ainda
mais a situação do criminoso.
O delegado afirmou ainda
que as ações do suspeito
estavam sendo monitoradas há algum tempo pelos

diariamente pela Secretaria
Municipal de Saúde, revela
ainda que existem hoje 88 pessoas em isolamento domiciliar: são 72 casos ativos e mais
16 suspeitos. Desde o início da
pandemia de coronavírus, em
março de 2020, 38.783 pessoas
foram diagnosticadas com covid
e deste total 38.372 se recuperaram. Neste período de 28 meses,
foram oficialmente registrados
340 óbitos pela doença.
Em 208 dias (de 1° de janeiro
até 28 de julho de 2022), 18.358
pessoas receberam diagnósticos

IBGE divulga 25 vagas para
recenseador em Umuarama
O IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística) divulgou que ainda restam 25 para o
cargo de recenseador a serem
preenchidas em Umuarama. As
inscrições começaram ontem
(quinta-feira, 28) e terminam no
dia 1º de agosto (segunda-feira).
A informação foi repassada
por Vinicius Mota Bortolin,
Coordenador Censitário de

Esplanada

investigadores, inclusive com o
registro de imagens feitas por
câmeras de segurança próximo
a seu endereço.
O assalto praticado por ele,
aconteceu em Nova Olímpia
no mês de maio. Na ocasião,
três bandidos, tidos armados,
renderam a vítima e levaram o
Corolla, o celular e outros objetos de sua propriedade.

Subárea do IBGE, agência de
Umuarama.
As inscrições devem ser feitas pessoalmente no posto de
coleta, localizado na Rua Inajá,
3610, entrada lateral do INSS,
Zona 1, Umuarama. Em caso
de dúvidas, basta manter contato através do número (44)
3622-1070. As vagas são para
nível fundamental completo.

positivos da doença (foram
9.390 mulheres, 6.870 homens
e 2.098 crianças). Em julho, a
média de casos está em 11 por
dia. Segundo a Secretaria de
Estado da Saúde (Sesa), o cruzamento da taxa de positividade com o índice de internamentos classifica a cidade com
“Bandeira Verde”.

Invasão

Uma fazenda de Alto Piquiri foi
alvo de criminosos por volta das
5h de ontem. Bandidos levaram
um motor de popa 15HP ano 2006
e marca Yamaha e 20 galões de
agrotóxicos de marcas variadas.
O responsável pela fazenda Nossa
Senhora das Graças, na Estrada Pé
de Limão, manteve contato com a
Polícia Militar e informou sobre o
crime. Um barracão foi arrombado
(uma das portas foi quebrada) e os
bandidos levaram os itens listados
acima. Segundo o levantamento da
polícia, foram furtados 7 baldes de
20 litros de agrotóxico “Zapp Qi”;
2 galões de 5 litros de agrotóxico
“Zapp Qi”; 6 baldes de 20 litros
de agrotóxico “Poquer”, além
de 5 galões de 5 litros de outro
agrotóxico que não teve a marca
divulgada pela PM.
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Ciro rifado

Boletim Covid registra cinco
novos casos e nenhum óbito

Dois idosos de Umuarama
seguem internados na enfermaria no hospital Cemil para
tratamento de covid-19: um de
92 anos, que tomou três doses
da vacina, e outro de 99 anos,
que tomou duas doses do imunizante. Nenhum paciente da
cidade está internado em UTI.
O Boletim Covid de ontem
(quinta-feira, 28) traz ainda a
informação de que cinco novos
casos da doença foram confirmados, sendo três mulheres,
dois homens e uma criança.
O informativo, emitido
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O presidente Carlos Lupi ainda
não se pronunciou sobre o
atropelo que o presidenciável
Ciro Gomes teve em Alagoas,
onde ficou sem palanque. A
executiva nacional do partido
também não informou se
haverá intervenção. O silêncio
indica que Ciro foi rifado. É que,
conforme publicamos ontem,
o ex-governador Ronaldo
Lessa (PDT) será o vice de
Paulo Dantas (MDB), e abrirá
palanque para Lula da Silva (PT).
Tudo com articulação de Renan
Calheiros, quem Ciro detesta.

TRF já ferve

As togas do novo TRF (6ª
região) que será instalado
dia 19 de agosto em BH já
fervem antes da inauguração.
Não há mulheres entre os
sete desembargadores que
entrarão por antiguidade. Na
lista quádrupla do MPF também
não. No merecimento, dos 32
candidatos, o STJ apresentará
lista de oito, na qual esperase que sejam prestigiadas as
mulheres. Na relação prévia
da OAB com nomes de 26
advogados para formar a lista
sêxtupla, só nove são mulheres
– e não há certeza de que
alguma delas estará na lista.

Pobreza menstrual afeta 4
em cada 10 mulheres no
Nordeste. É o que aponta
pesquisa realizada pelo Instituto
Locomotiva e analisada pela
Agência Tatu. O levantamento
mostra que, entre janeiro e
fevereiro, 43% das mulheres
do Nordeste ouvidas, sem
condições financeiras, já
pediram absorventes ou
dinheiro emprestado para
comprá-los. O gasto com esses
insumos pesa no orçamento de
45% das mulheres da região.

Festa na Caixa

Não, não é aquela festinha
“todo mundo nu” proposta pelo
ex-presidente Pedro Guimarães
a assistentes, conforme
denúncias. A Caixa comemora a
recente renovação do patrocínio
para a Confederação Brasileira
de Atletismo – que já dura
22 anos – na mesma semana
que os atletas trazem dos
EUA uma medalha de ouro e
uma de bronze na competição
mundial. A marca Mega Sena
também ficará estampada nos
uniformes.

Cidadania online

Nos últimos dois anos, cresceu
a prestação de serviços públicos
digitais no Brasil. A pesquisa
do Comitê Gestor da Internet
mostrou que, em 2021, 76%
das organizações federais dos
Poderes Executivo, Legislativo,
Judiciário e do Ministério
Público ofereceram pela
Internet os serviços públicos
mais procurados, 22% a
mais ante 2019, período que
antecedeu a crise sanitária
provocada pelo COVID-19.

ESPLANADEIRA

# Neon ConsigaMais registrou crescimento de 62,2% na concessão
de crédito consignado a trabalhadores # Inscrições para o Prêmio
Marco Maciel se encerram neste domingo # CasaNem e UniPeriferia
inauguram hoje a ‘UniDiversidade Nem da Vida’ com cursos
gratuitos para pessoas LGBTQIA+ # “Sem Mais”, podcast de Reinaldo
Gottino, explica o voto em trânsito nas eleições de 2022 # Denise
Emmer lança quarta-feira o livro “O Amor Imaginário” na Livraria
Janela no Rio. # Grupo Mateus inaugura duas lojas em Maceió
gerando 750 empregos

reportagem@colunaesplanada.com.br
Whatsapp/celular (61) 99855-3339
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PF cumpre mandado em Umuarama
contra líder de esquema criminoso
A Polícia Federal, em trabalho conjunto com a Receita
Federal do Brasil, deflagrou
na manhã de ontem (quinta-feira, 28) a ação denominada
Operação Traders, com o objetivo de desarticular grupo criminoso que praticava crimes
contra o Sistema Financeiro
Nacional, contra o mercado
de capitais e realizava prática
conhecida como pirâmide
financeira em diversas cidades
paranaenses. O grupo ainda
operava em Santa Catarina,
São Paulo e Rio de Janeiro.
Os investigados se apresentavam como “Traders” para
captar economias das vítimas,
que seriam os investidores, a

pretexto de aplicar os recursos no mercado de valores
mobiliários.
A investigação apontou que
retornos acima daqueles praticados no mercado eram prometidos (lucros de até 6,4%),
embora as “mesas proprietárias” apresentassem perdas
consistentes, principalmente
em operações de “day trade”,
ou seja, além de não aplicar
na bolsa de valores a integralidade dos recursos, o que era
aplicado, normalmente resultava em prejuízo.
As operações eram feitas
através de, pelo menos, 22
empresas não autorizadas
pela Comissão de Valores

DIVULGAÇÃO

Mobiliários (CVM) a captar
recursos e realizar investimentos no mercado.
Os investigados emitiram
e ofereceram ao público valores mobiliários consistentes
em contratos de investimento
coletivo em nome de empresa
de fachada, sem registro prévio de emissão junto à CVM,
sem lastro ou garantia suficientes e sem autorização prévia da Comissão.
Com o passar do tempo,
e como é percebido no histórico de esquemas assim, os
investigados não conseguiam
mais honrar os compromissos
assumidos, vez que os valores arrecadados não eram de

UM dos mandados judiciais foi cumprido na residência de uma moradora em Umuarama
fato investidos em operações
de bolsa de valores e, quando

eram, não resultavam nos
lucros prometidos.

“Traders” envolveu 85 agentes da Polícia e da Receita Federal

Umuaramense
dissimulava migração
para banco digital
A partir do momento em
que os investimentos passavam a dar prejuízo aos investidores, a líder do esquema, que
residia no bairro Parque dos
Bandeirantes, em Umuarama,
passou a dissimular o objeto fictício das empresas, tendo apresentado aos clientes (vítimas),
a alegação de que iria migrar de
“operações em bolsa de valores”
para criação um “banco digital”
e que, deste novo empreendimento, conseguiria honrar os
contratos de pagamentos de
valores, estes muito superiores
ao que o mercado real costuma
pagar a investidores.

judiciais, nas cidades de
Umuarama, Guaíra, Douradina,
Foz do Iguaçu e Curitiba, todas
no Paraná, e em Taboão da
Serra/SP. Além dos mandados de busca e apreensão, a

Justiça Federal determinou o
sequestro de automóveis, imóveis e criptoativos. As ordens
foram expedidas pela 23ª Vara
Federal de Curitiba.
A investigação se iniciou em

2021, a partir da identificação
das primeiras filiais das empresas de “operação em bolsa de
valores” em pequenas cidades da fronteira paranaense
com o Paraguai, como Guaíra,

Douradina e Umuarama.
Chamou atenção o uso,
pelos líderes do esquema,
de veículos de luxo novos, na
região de fronteira, incompatíveis com a renda declarada.

Valores captados pela Orcrim ultrapassaram R$ 200 milhões
Durante as investigações
da Polícia Federal, foi apurado
que a organização criminosa
(Orcrim) movimentou valores
que ultrapassam a cifra de R$
200 milhões e fez milhares de
vítimas nos Estados de São
Paulo, Rio de Janeiro, Paraná
e Santa Catarina, concentrando-se na região noroeste paranaense e na capital Curitiba.
Os valores aplicados (investidos) pelas vítimas variavam de
R$ 1 mil (valor mínimo aceito
pelo grupo), sem limite máximo.
“Vale destacar que algumas
pessoas investiram cifras que
ultrapassaram um milhão de
reais”, ressalta o delegado Rafael

Favreto Machado.
Os valores eram depositados diretamente nas contas
das empresas investigadas e
depois transferidos, parcialmente, para as constas pessoais dos líderes do esquema.
“A investigação segue em
andamento e é feita em conjunto entre a Polícia Federal
em Guaíra e o Núcleo de
Pesquisa e Investigação da
Receita Federal do Brasil (Foz
do Iguaçu/PR). A Comissão de
Valores Mobiliários também
colaborou com os trabalhos e
acompanha as diligências em
andamento”, revela Machado.
Os envolvidos devem

DIVULGAÇÃO

Segundo a Polícia Federal
de Guaíra, a ação desenvolvida
ontem mobilizou 70 Policiais
Federais e 15 servidores da
Receita Federal que deram
cumprimento a 17 mandados

OS valores eram depositados diretamente nas contas das empresas investigadas e depois
transferidos, parcialmente, para as constas pessoais dos líderes do esquema
responder por crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional,
Contra o Mercado de Capitais,

contra a economia popular,
organização criminosa e lavagem de dinheiro.

@tribunahojenewsumuarama
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A seleção feminina de futebol
foi convocada ontem (27), para o
Campeonato Mundial Sub-20, que será
realizada entre 10 e 28 de agosto, na
Costa Rica. A relação de 21 jogadoras
chamadas pelo técnico Jonas Urias
tem oito novidades em relação ao time
campeão sul-americano da categoria.
Entre elas, a atacante Gio Queiroz, do
Barcelona (Espanha), que está com a
equipe principal na Colômbia, para
disputa da Copa América. “A Gio é uma
atleta que tem estado com a seleção
principal desde antes das Olimpíadas
de Tóquio [Japão]. Uma jogadora que
atua em um campeonato de altíssimo
nível, como o Espanhol, com certeza
pode agregar muito em uma Copa
do Mundo. Ela tem estado muito presente no trabalho da Pia [Sundhage,
técnica da seleção adulta]. Temos um
alinhamento em relação ao jogo, convivemos diariamente e conversamos
sobre essas jogadoras que transitam
entre as categorias, como elas podem

contribuir e em qual estágio estão
para desempenhar bem e seguirem
se desenvolvendo. Vemos essa convocação como algo positivo para todos”,
descreveu Jonas.
Mais quatro atletas já foram convocadas por Pia, como a goleira Gabi
Barbieri, a meia Yaya, a zagueira Lauren
e a lateral Bruninha. As duas últimas
chegaram a atuar com a treinadora na
equipe principal e foram campeãs do
Torneio Internacional de Manaus, em
dezembro, também ao lado de Gio.
Santos e São Paulo são os times
com mais jogadoras convocadas (quatro cada), seguidos pelo Grêmio (três).
Internacional, Ferroviária e Flamengo
marcam presença com duas atletas,
enquanto Atlético-MG, Corinthians e
os espanhóis Barcelona e Madrid CFF
terão uma representante na equipe.
“Talvez, na história das seleções
[femininas] de base, em disputas
de Copas do Mundo, tenho certeza
que é a geração com mais jogadoras

atuando em nível profissional em
seus clubes. Isso agrega competitividade, laços competitivos que vão contribuir para um desempenho melhor.
Existem inúmeros outros fatores, mas
estar jogando e convivendo diariamente com atletas de alto nível é de
extrema importância. Uma jogadora
do São Paulo, por exemplo, vai ouvir
dicas da Formiga”, analisou o técnico
da seleção sub-20.
A delegação embarca para a Costa
Rica no domingo (31). Chegando lá, fará
dois amistosos antes do Mundial. No
dia 2 de agosto, as brasileiras encaram
a equipe feminina principal do Dimas
Escazú. No dia 5, duelam com a Nova
Zelândia. Ambas as partidas serão na
cidade de Liberia.
O Brasil está no Grupo A do Mundial.
A estreia será diante da Espanha, no dia
10, no Estádio Nacional de San José.
Três dias depois, a seleção enfrenta a
Austrália, no Estádio Alejandro Morera
Soto, em Alajuela. A participação na primeira fase chega ao fim no dia 16, outra
vez em San José, contra a anfitriã Costa
Rica. Os dois primeiros da chave avançam às quartas de final. As brasileiras
buscam um título inédito.

DIVULGAÇÃO

Seleção Brasileira é convocada
para o Mundial Feminino sub-20
ATACANTE da seleção principal é maior novidade na
lista de Jonas Urias
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Agricultores de Umuarama
e região conheceram novos
produtos e técnicas de manejo
para o controle das formigas
cortadeiras durante dia de
campo realizado nesta quinta-feira, 28, na propriedade
rural do empresário Alcides
Françolin, às margens da
rodovia PR-489 – na saída para
Xambrê. A infestação de saúvas e quenquéns, entre outras
espécies, historicamente tem
causado prejuízos principalmente nas áreas de pastagens,
que predominam no Noroeste
do Estado, mas também atingem outras culturas.
A praga é de difícil controle,
como descreve o biólogo José
Cosme de Lima, do Instituto
de Desenvolvimento Rural do
Paraná (IDR/PR). “Não temos
como acabar com as formigas cortadeiras, mas com os
cuidados adequados é possível controlar os formigueiros
e minimizar os prejuízos. É
necessário o monitoramento
constante e a aplicação correta dos inseticidas e técnicas
de manejo”, afirmou.
A atividade foi realizada
em homenagem ao Dia do
Agricultor, comemorado
nesta quinta, de acordo com o
gerente regional do IDR-PR em
Umuarama, Rafael Meyer de
Matos, que enalteceu o apoio
de parceiros importantes na
realização do evento – como
a Prefeitura, a Universidade

Estadual de Maringá (UEM),
a Secretaria da Agricultura
e Abastecimento do Paraná
(Seab) e algumas empresas.
O dia de campo reuniu
ainda secretários e diretores de
agricultura e pecuária de várias
prefeituras da região. Com o
apoio da equipe da Secretaria
Municipal de Agricultura de
Umuarama, foram montados pontos de observação
com escavações, mostrando
a extensão e a profundidade
dos formigueiros, bem como
o resultado de variadas ações
de controle.
O secretário municipal
da Agricultura, Cleverson
Alvarenga, e o diretor de
Agricultura e Pecuária, Murilo
Teixeira, destacaram a necessidade de controlar esta praga,
que pode comprometer seriamente lavouras e pastagens.
“O conhecimento é muito
importante para um combate
eficaz. O dia de campo é um
momento para demonstrar
produtos, ações, técnicas e
experimentos que podem dar
bons resultados. Já vimos
formigueiros com até 600 m²
de área. Imagina o prejuízo
para o agricultor”, comentou
Alvarenga, que parabenizou os
agricultores presentes e o IDR/
PR pela realização do evento.
O dia de campo teve apresentação de diversos experimentos, demonstração prática
dos protocolos e metodologias

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Dia de campo orienta produtores rurais
sobre o combate às formigas cortadeiras
O dia de campo teve demonstrações da prática dos protocolos e
metodologias de controle, para o
combate às cortadeiras

de controle, bem como de formigueiros manejados, e também a utilização de drones
para o combate às cortadeiras.
“Temos de usar de todas as ferramentas, porque o desafio é
grande. Mas é preciso identificar o que é mais eficaz em
cada propriedade, observar o
comportamento e a biologia
da espécie predominante”,
recomendou José Cosme.
Um formigueiro adquire a
capacidade de infestação a
partir dos 36 meses de vida
– período em que o combate
é mais eficaz. Os prejuízos se
tornam visíveis quando são

abertos os ‘olheiros’ de alimentação do formigueiro.
“As formigas não comem as
folhas que cortam, mas levam
para a colônia a fim de cultivar

fungos. A ‘panela’ de fungos
deve ser o alvo do controle, e
não os monturos que elas formam para descartar os resíduos”, orientou.

Combate às colônias

Na propriedade visitada foram encontrados formigueiros com mais
de 300 m² de área, que podem chegar a até sete metros de profundidade. “Segundo medições realizadas na preparação do dia de
campo, apuramos perdas de até 14% da área de pastagem apenas
com os monturos escavados pelas formigas”, completou.O desafio
é combater o elevado número de colônias que se formam rapidamente e a grande quantidade de indivíduos que habitam cada
colônia, além da voracidade dos formigueiros, que chegam a abrir
trilhas por onde passam as cortadeiras, devastando folhas, brotos
e cachos. O dia de campo contou com a presença, ainda, do chefe
do núcleo regional da Seab, José Antônio de Andrade Duarte, e do
agrônomo José Jaime de Lima, do IDR/PR.

O Centro da Juventude
Agnaldo Mackert Barbosa
(Ceju) virou um verdadeiro
‘arraiá caipira’ ontem (quinta-feira, 28), para uma festa
julina que reuniu várias gerações. O evento, promovido
pela Secretaria Municipal de
Assistência Social, contou
com apresentações de teatro,
música, a tradicional dança da
quadrilha e até uma demonstração de karatê. O prefeito
Hermes Pimentel passou na

festa para cumprimentar os
participantes e elogiou a organização, a criatividade e a alegria de todos.
A encenação teatral foi
realizada por um grupo de
jovens da Guarda Mirim de
Umuarama, que fez o lançamento do Projeto Couro de Boi.
Como canta a música “Couro
de boi”, de Tião Carreiro e
Pardinho – eternizada por
Tonico e Tinoco –, o projeto
propõe uma reflexão sobre

Mais de 100 participantes

A organização e realização do festejo contou ainda com o trabalho
das chefes da Divisão de Proteção Social Básica, Dayanne Paola de
Oliveira Demozzi, Divisão da Juventude, Bruna Daiane de Lima, e
da coordenadora do SCFVI, Débora da Mata, além do diretor de
Assistência Social, Fábio Barzon. Participaram mais de 100 pessoas,
que entre uma atração e outra puderam saborear um refrigerante,
cachorro quente, pipoca, canjica, bolo de fubá e chá, preparados
pela equipe da cozinha do Ceju.

a importância dos idosos na
família e na sociedade e deixa
um pedido para que eles não
sejam abandonados.
O coral do Ceju, embalado pelos alunos da oficina
de violão, interpretaram a
música “Asa Branca”, de Luiz
Gonzaga, e quadrilha colocou para dançar adolescentes, jovens e idosos ao som
das cantigas típicas. O arraiá
reuniu os jovens das oficinas ministradas pelo Ceju,
pessoas que participam do
Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos
do Idoso (SCFVI), Guarda
Mirim e grupos acompanhados
pelo Centro de Referência da
Assistência Social – Cras 1, que
tem sede no Parque Dom Pedro.
“Além de proporcionar um
momento de alegria e lazer, o

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Arraiá intergeracional reuniu jovens, adultos e idosos no Ceju

A festa julina reuniu várias gerações, no evento que foi promovido pela Secretaria Municipal
de Assistência Social
objetivo da festa caipira é promover a confraternização e a
interação entre as gerações,
reunindo, no mesmo evento,
jovens, adultos e pessoas de
idade mais avançada. É o único
arraiá intergeracional que

temos notícia e foi gratificante
ter a visita do prefeito Hermes
Pimentel, que tem nos apoiado
em todas as ações sociais”,
disse a secretária municipal
de Assistência Social, Adnetra
Vieira dos Prazeres Santana.
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CMEI Rachel de Queiroz ganhará 10 salas de aula
A maior obra do setor da educação
em Umuarama deu mais um passo essa
semana, com a apresentação do projeto de reforma total e ampliação do
CMEI (Centro Municipal de Educação
Infantil) Rachel de Queiroz, no bairro
Parque Dom Pedro, exatamente onde
há a maior demanda por vagas para
crianças de 0 a 3 anos. O investimento
será na ordem de R$ 8 milhões.
Segundo Mauriza de Lima, secretária de Educação, a obra vai aumentar
10 salas de aula e o local passará a contar com dois blocos. “São 1.047 m² em
reformas e 1.773 m² de ampliação. O
29também
de julho deserá
2022
projeto,
bastanteSexta-feira
moderno,
8 VARIEDADES

responsável pela construção de solário,
parque e pátio, rampas cobertas e estacionamento, além de novo refeitório,
cozinha e banheiros”, detalha.
O primeiro bloco do CMEI será para
atendimento de crianças de 0 a 3 anos
e o segundo bloco para as de 4 e 5
anos. “Será um ambiente adequado
para o atendimento dos alunos. Nossa
determinação, repassada pelo prefeito
Hermes Pimentel, é para que ampliação de salas nos CMEIS e escolas municipais aconteçam com a maior brevidade possível, para podermos atender
às famílias que precisam. E a região do
Dom Pedro é uma das que têm maior

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
Palavras
cruzadas
www.coquetel.com.br
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21/6 a 21/7

SAGITÁRIO

22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO

23/12 a 20/1

Mudanças que você iniciou ontem podem ter repercussões em sua vida nesta sexta-feira. É uma boa
fase para exercitar o desapego e descartar coisas que
você guarda por guardar, mas sabe que não vai usar
mais. No amor, você vai esbanjar sensualidade e vai
atrair como ímã. A dois, seus desejos vão pegar fogo
e a o prazer estará garantido.

AQUÁRIO

21/1 a 19/2

Unir-se aos colegas e trabalhar em grupo pelas metas
em comum continua sendo uma ótima opção para
você. A Lua estimula a cooperação e você deve focar
na união para se dar melhor no emprego. Boa fase
para investir num relacionamento sério. Se você já
tem seu par, estimule o diálogo, mas evite retomar
assuntos do passado para não brigar.

23/8 a 22/9

Cautela e discrição serão bons aliados do seu signo nesta sexta-feira. Procure fugir de ambientes
agitados e escolha lugares tranquilos para cumprir suas tarefas mais focada nos seus objetivos.
O amor pede discrição, ainda mais se estiver com
alguém que já tem compromisso. Quem vive uma
relação estável deve reforçar a confiança.

23/10 a 21/11

Lua e Mercúrio na Casa 9 despertam em você uma
vontade enorme de experimentar coisas novas.
No trabalho, você vai mostrar mais curiosidade
e interesse por tudo que acontece ao seu redor.
À tarde, será preciso conter seus impulsos para
não discutir com colegas e clientes. No amor, as
afinidades contarão mais pontos. Conversas importantes na união.

22/7 a 22/8

Você vai usar toda sua energia para conquistar as
coisas que deseja e sabe que merece. Confiante
e determinada, vai explorar todo seu talento para
se destacar no trabalho e buscar o sucesso. Saiba
conciliar seus interesses com os dos outros para
não brigar. Esta dica também vale no romance:
respeite as diferenças e aposte no diálogo.

VIRGEM

ESCORPIÃO

Carreira e trabalho terão prioridade e tudo indica
que você não vai medir esforços para conquistar
o seu lugar ao sol. Fique atenta, pois pode surgir
uma boa chance de promoção no emprego. No
amor, você será exigente e só dará chance a quem
provar que merece. Na união, evite discussões e
disputas de poder. Invista na paixão e na sedução.

21/5 a 20/6

Seu foco continua nas finanças e você vai querer buscar outras fontes de renda para melhorar
de vida. Marte na Casa 11 pode despertar paixão
entre você e alguém da turma e vai ser difícil disfarçar o ciúme. Quem já vive um romance saberá valorizar a estabilidade da relação. Mas tenha
cuidado para não azedar o clima com cobrança
e exigências.

23/9 a 22/10

LIBRA

O trabalho em equipe será mais produtivo para
você no período da manhã. Depois, você pode
ter alguns conflitos de interesses com colegas
e, por isso, o melhor a fazer é agir sozinha, sem
depender dos outros. Seu poder de sedução será
irresistível, mas também pode atrair alguém que
você não quer: avalie. No romance, valorize o
companheirismo.

21/4 a 20/5

A Lua na Casa 4 incentivará você a priorizar as
tarefas que você já domina e sabe fazer bem. Use
seus dons e sua experiência para agilizar as tarefas e se destacar no que faz. Controle sua teimosia
e pegue leve com a franqueza para não brigar. No
amor, pode ser difícil esquecer alguém do passado e um encontro pode gerar atritos.

LEÃO
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21/3 a 20/4

Criatividade e bons argumentos serão os maiores aliados do seu trabalho nesta sexta-feira.
Comunicativa como ninguém, você vai usar as
palavras certas para agradar as pessoas e pode
fechar ótimos acordos, principalmente no período
da manhã. Nas paqueras, uma boa conversa pode
ajudá-la a conhecer melhor o alvo.

Sufixo de
"febril"

dias. “Após esta fase, a administração
municipal já irá realizar a licitação para
a contratação da construtora e dar início às obras. Acreditamos que já para o
ano letivo de 2023 tudo estará pronto
@oparana
hojenews
para receber os alunos”,
observa.

Horóscopo do dia

GÊMEOS
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carência de vagas”, pontuou.
De acordo com o secretário municipal de Obras, Gleison Alves de Andrade,
a empresa contratada para execução
do projeto deve entregar toda a documentação pronta em no máximo 90

ÁRIES
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ALÉM do aumento das 10 novas salas de aula com a obra, o local passará a contar com dois blocos

Simpatia e alto-astral serão seus trunfos para conseguir tudo que quiser nesta sexta-feira. Use seu entusiasmo para motivar os colegas e deixar o ambiente
de trabalho mais leve e descontraído. Controle a
impulsividade na hora das compras, pois pode levar
algo que nem vai usar depois. Cheia de charme e
carisma, você vai atrair pretendentes até sem querer.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

O colchão
ideal para
www.coquetel.com.br
o corpo

JOSÉ A. SABINO/SECOM

@tribunahojenewsumuarama

PEIXES

20/2 a 20/3

Seu pique para o trabalho continua acentuado e
você pode aproveitar o estímulo dos astros para
colocar o serviço em dia e fechar a semana com
a sensação de dever cumprido. Você pode deixar
o romance em segundo plano ou se envolver com
quem já conhece. A dois, adie conversas difíceis
e busque diálogo para esclarecer mal-entendidos.

Horóscopo nascido em 29 de julho
Os nascidos a 29 de julho são do signo de Leão com a personalidade de Libra. São instáveis
e inconstantes, mas muito inteligentes e capazes de aprender
de tudo um pouco, se assim
Lotofácil
o desejarem. Fazem muitos amigos e se tornam populares. Seu número principal, do dia do
nascimento é o 34, formado deMegasena
3 e 4. Mas juntos somam o 7, de Netuno, que confere intuição,
mediunidade, timidez, mistérios e ações veladas, entre outras coisas.
Lotomania

3/sun. 4/spas. 5/agito — e-mail — gnomo — tonta.
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Carros híbridos e elétricos
exigem pneus silenciosos
Uma circunferência preta
de borracha com um espaço
vazio no meio? Não, nem todo
pneu é exatamente igual. Pelo
contrário, pneus para carros
híbridos e elétricos carregam
tanta tecnologia que, por muitas vezes, o dono do automóvel sequer sabe o grau de sofisticação desses produtos.
Melhorar as características
do pneu é como ter um cobertor curto. Os engenheiros aperfeiçoam um setor, mas quase
que necessariamente outro
aspecto do pneu piora. Não é
um equilíbrio simples de ser
feito. Na Pirelli, uma linha de
pneus se destaca por ser criada
especificamente para carros
híbridos e elétricos, atendendo
uma demanda bem específica
para esses veículos: essa gama
é chamada de Elect.
Por natureza, sem um

motor a combustão (ou este
de menor volume, como nos
híbridos), o silêncio reina na
cabine. Por isso, o som que os
pneus fazem ao rolar no solo
são muito mais perceptíveis.
Algumas montadoras investem
em proteções acústicas, mas o
próprio pneu pode contribuir
muito para esse conforto. Isso
através de uma banda de rodagem menos ruidosa ou com
uma espuma interna, tecnologia que na Pirelli é denominada PNCS (Pirelli Noise Cancelling System). Ela faz com
que o som percebido na cabine
diminua em até 25%, como se
o carro estivesse andando em
três rodas, não em quatro.
Para saber mais sobre o
volume que esse pneu emite,
o consumidor tem uma arma
poderosa: a etiqueta do Inmetro. Obrigatória em todos os
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pneus, nela há um número que
indica quantos decibéis esse
produto emite. Quanto menor
o número, melhor o conforto
acústico. Esse número, no caso
da Pirelli, é extraído em uma
pista específica, onde microfones superpotentes e precisos
são posicionados em um local
acurado para poder medir
o som de rolagem do pneu
(e sempre com o carro desligado, para o som do motor
não atrapalhar a medição). O
Circuito Panamericano, o complexo multipistas de testes da
Pirelli, é o local aprovado pelo
Inmetro para essa medição.
“Um carro híbrido ou elétrico
pode ser considerado o veículo do futuro. E para acompanhar essa vanguarda, o pneu
não pode ser o mesmo de um
carro comum, como os que
atualmente observamos nas

Pneus para carros híbridos e elétricos têm que ser mais
silenciosos, consumir menos energia, aguentar mais peso e ter
excelente performance

ruas. A Pirelli investe constantemente em P&D para acompanhar o setor automotivo e traz
tecnologias que entregam ao
usuário uma condição em que
ele sentirá muita segurança e
performance, mas quase sem
escutar o som do pneu rolando
no solo”, disse Roberto Falkenstein, diretor de Pesquisa
e Desenvolvimento da Pirelli
para a América Latina.
Outros destaques que o

pneu que equipa um carro
híbrido/elétrico tem que ter
são: uma menor resistência
ao rolamento, para ampliar o
alcance do veículo; ter grande
aderência, pois esses tipos
de carros possuem um torque altíssimo desde a saída;
e aguentarem bastante peso,
pois as baterias ainda são o
grande gargalo dos carros
desse veículo, já que possuem
um peso considerável.

Veículo mais vendido do
Brasil e referência em seu segmento, a Fiat Strada chega
ainda mais moderna na linha
2023 com mais itens de série e
nova cor disponível. Em 2020,
a picape passou por uma
mudança radical, em que ficou
ainda mais robusta, ganhou
novo visual e adquiriu novas
funcionalidades. De lá para cá,
não para de evoluir.
No final do ano passado,
a líder da categoria praticamente desde que foi lançada
inovou e chegou ao mercado
com a transmissão automática
CVT. Agora, toda a gama, desde
a primeira versão até a topo,
recebe uma atualização como
parte do novo brand design:
a inclusão da Fiat Flag nas
etiquetas dos bancos (antes
apenas as versões Volcano e
Ranch possuíam), agregando

maior exclusividade ao interior do modelo. Vale dizer que
a Strada foi o primeiro veículo
a integrar o movimento de
rebranding da marca e trazer
a Fiat Flag na grande dianteira
e na manopla do câmbio.
Outra mudança vem nas versões Ranch e Volcano. A Strada
fica mais moderna trazendo
agora nas duas o ar-condicionado digital automático. Com
fácil acesso, o clima agora pode
ser controlado com precisão e
maior comodidade utilizando
apenas a função Auto que regula
o clima interno com a temperatura desejada pelo cliente.
Além disso, a Volcano
manual, que já possui uma
extensa lista de equipamentos,
terá Wireless Charger de série,
que possibilita o carregamento
do smartphone sem a necessidade de fios. Assim, o item,

que já era de série para a versão
automática, também sairá de
fábrica agora na Volcano com
câmbio manual alinhado ao
espelhamento sem fio da central
multimídia de 7”, trazendo maior
comodidade e tecnologia para
recarregar o smartphone sem a
necessidade do uso de fio.
A Strada MY23 ganhará também uma nova cor em ambas as
versões citadas acima: o Cinza
Strato, que estreou no SUV da
Fiat, o Pulse, e agora chega para
completar a gama de tonalidades da Strada. A cor reforça os
detalhes do veículo, sua modernidade e exclusividade das versões topo de gama. Assim, o
cliente tem como opções na
Volcano e Ranch o novo tom e
ainda mais cinco possibilidades:
Preto Vulcano, Vermelho Monte
Carlo, Cinza Silverstone, Prata
Bari e Branco Banchisa.

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225
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Fiat deixa a Estrada mais moderna na linha 2023

Fiat Estrada, maior sucesso em picapes do Brasil chega com
novos itens de série e nova cor na linha 2023

CONFIRA OS PREÇOS SUGERIDOS DE CADA VERSÃO:
Nova Strada Endurance Cabine Plus 1.4 Flex MT - R$ 95.290
Nova Strada Freedom Cabine Plus 1.3 Flex MT - R$ 101.990
Nova Strada Freedom Cabine Dupla 1.3 Flex MT - R$ 107.990
Nova Strada Volcano Cabine Dupla 1.3 Flex MT - R$ 112.990
Nova Strada Volcano Cabine Dupla 1.3 Flex AT - R$ 120.990
Nova Strada Ranch Cabine Dupla 1.3 Flex AT - R$ 125.990
* Preços para o Brasil (exceto São Paulo, Paraíba e Zona Franca
de Manaus)

2º Prêmio: Fiat Mobi EASY 1.0 FLEX
MANUAL, Ano 2021, Modelo 2022

CASCAVEL

Sua doação será destinada para a manutenção

(45) 2101-7022 | (45) 98408-4148 (WhatsApp)

do Complexo Hospitalar e Casa de Apoio!

UMUARAMA

Sorteio 30/11/2022
pela extração da Loteria Federal

Adquira o cupom
no valor de R$ 210,00.

(44) 2031-0794 | (44) 99116-7662 (WhatsApp)
3º Prêmio: Motocicleta CG 160cc
START - Ano/Modelo 2022

4º Prêmio: Televisor 43’
*IMAGENS ILUSTRATIVAS

@tribunahojenewsumuarama
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Petrobras reduz preço da gasolina às distribuidoras
de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para
a gasolina. Além disso, acrescenta a empresa, a medida “é
coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o
equilíbrio de seus preços com
o mercado global, mas sem o
repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais
e da taxa de câmbio”.
Informações referentes à
formação e composição dos
preços de combustíveis ao
consumidor obtidas no site da
Petrobrás. Conforme a companhia, o objetivo é “contribuir
para a transparência de preços e melhor compreensão da
sociedade”.

oportunidade DE INVESTIMENTO
Apartamento para Venda
Umuarama / PR
Localização privilegiada, a poucos
metros do centro cívico e do bosque Uirapuru

Fale conosco
(44) 9 9881-0502
(44) 2031-0282

CONFIRA MAIS IMÓVEIS
EM NOSSO SITE:

3
22

Avenida Presidente Castelo
Branco, 3370 Sala 01,
Umuarama-PR

Contendo: 1 suíte com sacada,
2 quartos com sacada, sala com sacada
e churrasqueira, cozinha, bwc social, área de
serviço, 1 vaga de garagem.
O condomínio dispõe de portaria 24hs,
Có
dig
piscina, quadra esportiva,
o:
salão de festas, brinquedoteca, academia, sauna e
playground.
Área total: 189,11 m²
Área privativa: 130,78 m².

R$ 590.000
WWW.CASTELOIMOBILIARIA.COM.BR

Inscrições abertas para
o Interbairros Sub-13

DEBORA RUZZENE/TRIBUNA HOJE NEWS

A Petrobras reduz, a partir de hoje (sexta-feira, 29), o
preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras de
R$ 3,86 para R$ 3,71 por litro.
A queda é de R$ 0,15 por litro.
A medida foi anunciada ontem
(quinta-feira, 28) a empresa.
Com isso, considerando a
mistura obrigatória de 73%
de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição
do combustível comercializado nos postos, a parcela da
Petrobras no preço ao consumidor cairá de R$ 2,81, em
média, para R$ 2,70 a cada litro
vendido na bomba.
Ainda de acordo com a
Companhia, a redução acompanha a evolução dos preços

A redução acompanha a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram em patamar
inferior para a gasolina

AMAROK V6 HIGH
AMAROK V6 EXTREME
BOLT PREMIER 100% ELETRICO
COBALT 1.8AT LTZ
COBALT 1.8MT LTZ
CRUZE LTZ TURBO
CRUZE SPORT6 PREMIER
ONIX JOY BLACK
ONIX 1.0MT LT
ONIX PLUS 1.0T AT LTZ
PRISMA 1.4MT LT
PRISMA 1.4AT ADVANTAGE
RANGER XLT
S10 2.5 FLEX LTZ 4X4
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4
S10 2.8 LTZ 4X4
TRACKER 1.4T PREMIER
TRACKER 1.2T PREMIER

18/18
19/19
20/20
17/18
18/19
22/22
20/20
21/21
19/20
21/21
19/19
18/18
15/16
18/19
19/20
19/20
17/18
21/21

PRATA
BRANCO
PRETO
BRANCO
BRANCO
PRATA
MARROM
BRANCO
PRATA
PRETO
PRATA
CINZA
PRETO
BRANCO
BRANCO
PRATA
BRANCO
BRANCO

Estão abertas as inscrições
(gratuitas) para o Campeonato
Interbairros de Futebol de
Campo – categoria Sub-13. Os
representantes das equipes interessadas, de Umuarama e distritos, devem procurar a Smel até
o dia 10 de agosto para garantir a participação. As partidas
serão disputadas a partir de 14
de agosto em campos de futebol
da sede e distritos, com rodadas
nos finais de semana por um
período médio de dois meses.
A competição proporciona sempre bons jogos e muitos gols.
Informações podem ser obtidas na secretaria do Ginásio
de Esportes Professor Amário
Vieira da Costa ou pelo fone (44)
3906-1090.

COMPLETO, AUT, COURO
COMPLETO, AUT, COURO
COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO
COMPLETO, AUT
COMPLETO
COMPLETO, AUT, COURO
COMPLETO, AUT, COURO, TS
COMPLETO
COMPLETO
COMPLETO, AUT
COMPLETO
COMPLETO, AUT
COMPLETO, AUT, COURO
COMPLETO, AUT, COURO
COMPLETO, AUT, COURO
COMPLETO, AUT, COURO
COMPLETO, AUT, COURO, TS
COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 214.900,00
R$ 249.900,00
R$ 259.900,00
R$ 66.900,00
R$ 72.900,00
R$ 147.900,00
R$ 134.900,00
R$ 69.900,00
R$ 72.900,00
R$ 87.900,00
R$ 69.900,00
R$ 74.900,00
R$ 154.900,00
R$ 167.900,00
R$ 239.900,00
R$ 216.900,00
R$ 99.900,00
R$ 139.900,00

COMPRAMOS SEU SEMINOVO
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MASSAS

O Lions Club de Umuarama agenda na Toca do Leão a sua primeira Noite de Massas, dia 27 de agosto. É bom já guardar na
agenda pois o segundo semestre está recheado de bons eventos. Conto mais na próxima semana.

Zélia Casoni

AROMAS

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

O tempo corre, e as nossas sensações
com ele se modificam.
Machado de Assis

ARQUIVO COLUNA ZC

SUNSET

Os Amigos do Blues apresentam o
Sunset Jazz & Blues Party que vai movimentar a Fox Cervejaria no sábado,
dia 6, às 16h.O couvert artístico R$
130 e muita música no repertório.

ESSÊNCIA

A Empório Essenza, leia-se Francielly do Amaral, marca presença
em dois ambientes festeiros aqui
na cidade -, ontem (28) fez a aromatização no restaurante Vino
(espaço de vinho & gastronomia
que fez open doors na noite de
ontem) e nesta sexta-feira o Empório Essenza também estará presente
na posse chiquérrima da Confraria
Parceiros do Vinho, no Rancho do
Cavalo, cuidando de um dos sete sentidos -, o aroma que com certeza nos
remeterá aos bons fluidos da noite.

DESCE

Com tanto investimento em metaverso, óculos de realidade virtual e
novos produtos, era de se esperar
que a Meta, controladora do Facebook, mostrasse resultados positivos
nos negócios da companhia. Mas não
foi exatamente isso o que aconteceu,
para o segundo trimestre de 2022 o
financeiro deu uma queda.....

Francielly do Amaral, franqueada Empório Essenza em Umuarama

Empório Essenza no Shopping Paladium
A essência está em cultivar sensações!
A EMPÓRIO ESSENZA traz essas sensações inspiradas na natureza da Serra Gaúcha, e dedica-se a criar fórmulas especiais para sua beleza e o bem-estar. Os cosméticos da linha Empório Essenza utilizam ativos extraídos da UVA
e do VINHO, aproveitando as propriedades essenciais, aliadas da pele e do corpo. Uma combinação harmônica que
estimula o cuidado com o corpo através de texturas e aromas delicados, que nos levam a ALEGRIA e AUTOESTIMA.
A nossa linha tem itens para perfumar e decorar, que transmitem EQUILÍBRIO e BEM-ESTAR tornando a vida mais
LEVE. Focamos na natureza inspiração para elaborar diferentes notas olfativas trazendo assim o seu ambiente em
um CENÁRIO IDEAL para a HARMONIA do corpo e da mente. Refresque a mente através do corpo num momento
prazeroso de CUIDAR DE VOCÊ. A Essenza disponibiliza DIFUSORES, AROMATIZADORES, SACHÊS e VELAS AROMATIZADAS que tornam os ambientes diferenciados e repleto de SENSAÇÕES. . .
Shopping Palladium
Umuarama
Quiosque 06 /
(44) 99862-2394

