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Câmara aprova alterações nos
cargos e salários de servidores

A Câmara Municipal de Umuarama se reuniu em sessão extraordinária ontem para discutir e votar projetos referentes ao plano de carreira,
cargos, empregos, salários, remuneração e vencimentos dos servidores
ativos da administração direta, indireta autárquica e fundacional de Umu-

arama. Entre as propostas, está a adequação do sistema de avaliação por
merecimento, utilizando critérios objetivos e incorporando o adicional
por tempo de serviço ao vencimento do servidor. A intenção é aumentar
a transparência na forma de remuneração das carreiras.
l9
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IBGE aponta
que desemprego
é o menor
desde 2015
l2

Alep vota a
criação da
Bancada
Feminina
l4

Mortes por
Covid eram
investigadas
desde fevereiro
l5

“Vacina Mais”
imuniza 2,5 mil
pessoas em
20 UBSs
l6

Novos
profissionais
Mais uma opção de qualificação profissional gratuita oferecida pela Prefeitura de Umuarama foi concluída com o
encerramento do curso de serviços de panificação adquirido pelo Município, por meio da Secretaria de Indústria
e Comércio e Senac. O treinamento começou em maio e, desde então, os alunos passaram a ser preparados
para inserção no mercado de trabalho numa área que tem apresentado crescente demanda na cidade, além de
l8
qualificar os participantes para o empreendedorismo.
ALEX MIRANDA

Sergio Moro
em Umuarama
O ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça Sergio
Moro esteve ontem em
Umuarama, onde palestrou para administradores,
médicos, estudantes e
professores universitários
e também afirmou que
sua pré-candidatura ao
Senado “está escrita na
pedra”, mesmo antes da
oficialização na convenção
do União Brasil, que acontece dia 2 de agosto.l 3
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Os nascidos no dia 31 de julho são do signo de Leão com a personalidade de Sagitário. São otimistas
e confiantes, independentes, francos e honestos. Seu número principal, do@tribunahojenewsumuarama
dia do nascimento é o 36,
formado de 3, Júpiter e de 6, Vênus. Ambos são astros de bondade, generosidade e de colaboração
com os demais. Juntos formam o 9, de Marte, que confere positividade, confiança em si e liderança,
espírito atirado e corajoso, de disposição aventureira.
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IBGE aponta que desemprego
no País é o menor desde 2015
Solução

Maringá

Loterias
BANCO

Londrina

max 22
min 8

Paranaguá

Dia
Diada
deSorte
Sorte

Que tem
muitos
conhecimentos

MÊS
MÊSDADASORTE:
SORTE:

Da cor
da gema
do ovo

h 22

h

Sol

Fases da lua
Nova

28/07 -14h55

Copas e
espadas
Pequena
tranca

Ser que
vigia
tesouros
(Folc.)

-1,8%

EURO

-0,1% 5,2910 5,2937

-3,5%

MOEDAS X REAL

US$ 1 É IGUAL A:
Iene
Libra est.
Euro
Peso arg.

133,24
0,82
0,98
131,23

Iene
R$ 0,0390
Libra est.
R$ 6,32
Peso arg.
R$ 0,040
R$1: 1.322,75 guaranis

POUPANÇA - TR
Período/
Poup. antiga Poup. nova Rem.
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12 básica
27/6 a 27/7
28/6 a 28/7
1/7 a 1/8
2/7 a 2/8
3/7 a 3/8

0,6972
0,6972
0,6639
0,6643
0,7013

0,6972
0,6972
0,6639
0,6643
0,7013

0,1962
0,1962
0,1631
0,1635
0,2003
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Umuarama

h 16

Sol

Crescente

COMP. JULHO

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

h

h18
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Sol

Minguante

19/08 -01h36

11/08 -22h36

MERC. RURAL

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

Domingo

Cheia

5/08- 08h07

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

Autônomo

h

Sol

Empresário/empregador

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

-0,2% 5,0500 5,4600

© Revistas COQUETEL

TURISMO

Sábado
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www.coquetel.com.br

-1,8%

Orifício da pele
Impedir; "Se Beber,
inibir Não (?)",
filme

-0,9%

-0,2% 5,0500 5,4800

PREVIDÊNCIA
Alíq. % deduzir
7,5 142,80
15 354,80
22,5 636,13
27,5 869,36

103.166 pontos
%
R$
+5,76%
34,15
-1,33%
69,75
-0,34%
23,62
-5,15%
2,58
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2022: 3ª parcela
-7,22%
14,00
vence em 29/07, com juros Selic de 2,02%.
ÍNDICES
DE INFLAÇÃO
-4,38%
2,40
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%

Correio
eletrônico
(Inform.)

-0,5% 5,1878 5,1884

PARALELO

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

Acalenta; Estação
embala que ante(o bebê) cede o
inverno

PTAX (BC)

IBOVESPA: +0,55%
Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Magazine Luiza ON
Americanas ON
Via ON

Santo (?),
cidade
da Bahia

-1,2%

TABELA DO IR

29/07

h 26

8

h

Festa
animada
(gíria)

0,2% 5,1730 5,1740

COMERCIAL

BOVESPA

Domingo

Forma de
compra
quitada
no ato

Uma
Thurman,
atriz norteamericana

Clínicas
de estética

% mês

07 01 02 08 08 06 01

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

AGOSTO

O colchão
ideal para
o corpo

Pão de
(?): bolo
Sol, em
inglês

Sérgio
Toledo,
cineasta

venda

concurso: 275
COLUNAS
4
5
6SÃO7
1 NOSSOS
2
3RESULTADOS

PREVISÃO DO
DO TEMPO
TEMPO
PREVISÃO
DO
TEMPO
PREVISÃO
DO
PREVISÃO
TEMPO
Umuarama
Curitiba

Sábado

Consoante
duplicada
em
"barra"

Sufixo de
"febril"

29/07
% dia compra

Super Sete

TIME DO

02 08 11 13 15 16 17

INDICADORES ECONÔMICOS
DÓLAR

TIME
DO ♥CSA-AL
Timemania

Roça;
campo
Conjunção
aditiva

Que têm
preços
altos (pl.)

POPULAÇÃO OCUPADA
Os dados da pesquisa revelam que a população ocupada
é a maior desde o início da

Timemania
17 18 25 48 63 69 71

concurso:
SÃO 1814
2º sorteioNOSSOS RESULTADOS
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

concurso: 635

Incomodado por
mal-estar

série histórica da pesquisa, em
2012. O contingente foi estimado em 98,3 milhões, o que
equivale a alta de 3,1% se comparado ao trimestre anterior.
Ao todo, representa 3
milhões de pessoas a mais no
mercado de trabalho. Entre
eles 1,1 milhão estão na informalidade. “Na comparação
com o mesmo período do ano
passado, o aumento é de 8,9
milhões de trabalhadores.
Com o crescimento, o nível da
ocupação – percentual de ocupados na população em idade
para trabalhar –, foi estimado
em 56,8%, avançando 1,6
ponto percentual, frente ao
trimestre anterior”, completou o IBGE.
Total de
anos
de um
milênio

Domicílios (Pnad) contínua,
divulgada ontem (sexta-feira,
29) pelo Instituto.
Para a coordenadora de
Pesquisas por Amostra de
Domicílios do IBGE, Adriana
Beringuy, o movimento de
retração da taxa de desocupação no segundo trimestre é
semelhante ao observado em
outros anos. “Em 2022, contudo, a queda mais acentuada
dessa taxa foi provocada pelo
avanço significativo da população ocupada em relação ao
primeiro trimestre”, apontou.

concurso: 2344
Lotomania
Timemania
17 21 Dupla
30 38 40
44 48 51 61 66
sena
71 74
79
81
86
88 90 91 98 99
TIME DO
1º sorteio

57.821
Dia da Sorte
83.664
3º prêmio
73.177
MÊS
DA SORTE:
4º prêmio
79.628
5º prêmio
54.246
1º prêmio

Zonza;
aturdida

(?)
Santana,
humorista

Honesto;
franco

05/08 - 08h07

A taxa de desemprego
Minguante
alcançou
9,3% no trimestre
19/08 - 01h36
encerrado em junho, o que
representa queda de 1,8 ponto
percentual em relação ao trimestre anterior. De acordo
com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
é o menor patamar para o
período desde 2015, quando
ficou em 8,4%.Desemprego é
o menor desde 2015, aponta
IBGEDesemprego é o menor
desde 2015, aponta IBGE
O número de desempregados caiu 15,6% no trimestre e atingiu 10,1 milhões de
pessoas, 1,9 milhão a menos
que no trimestre anterior. Os
números estão na Pesquisa
Nacional por Amostra de

2º sorteio

Federal concurso: 5684
Federal

5º prêmio

07 19 28 34 36 48
03 06 20 28 39 43

1º sorteio

2º prêmio

max 16
max 20
max 18
min
3
min
9
O número
de desempregados caiu 15,6% no trimestre e atingiu 10,1 milhões de pessoas, 1,9 milhão a menos min
que no 13
trimestre anterior
Crescente

14h55

2º prêmio
Quina
concurso: 5909
Quina
3º prêmio
04
05 17 74 77
4º prêmio

concurso: 2397

O gás da
vida
(símbolo)

Curitiba

A terra,
do sertão
nordestino

Foz do Iguaçu

Antigo
anestésico
hospitalar

2022

Dupla sena
Dupla
Lotomania

14
33 41 42 44 55
1º prêmio

Atirar
com força
(bras.)

max 19
min 7

Unidade
de Pronto
Atendimento (sigla)

Cascavel

/2022

Megasena
Megasena
Federal concurso: 2504

03 04 05 07 08 10 11 12
13 14 15 16 22 23 24

(?) das
Rocas,
reserva
brasileira
Base do
vinho

11

max 24
min 7

2022

Torneira
(bras.)
Sílaba de
"salão"

DO TEMPO

NOSSOS RESULTADOS SÃO INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM OS RESULTADOS OFICIAIS

Os nascidos em 1º de agosto são do signo de Leão com a personalidade de Virgem. Podem seguir seus
Lotofácil
impulsos e agir de modo precipitado, dizendo coisas das quais possam se arrepender mais tarde. Seu
número principal, do dia do nascimento, é o 6, número de Vênus, que simboliza a beleza, as Artes, a Moda
Megasena
e tudo o que seja esteticamente correto
e bonito. Que favorece a diplomacia e às relações públicas, que
lhes confere vocação artística, assim como os fazem viver grandes dramas passionais no decorrer da vida.
Lotomania
concurso: 2584
Lotofácil
Lotofácil
3/sun. 4/spas. 5/agito — e-mail — gnomoQuina
— tonta.
Bolsa
de (?):
negocia
com ações

A

Horóscopo nascido em 1º de agosto

Ferido por
veículo
em movimento
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PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 29/07
PR
SOJA
172,76
MILHO
74,23
TRIGO
111,79
BOI GORDO 300,85
SUINO
6,07

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

30d. Casc.
-1,8% 171,00
-5,2% 74,00
1,0% 112,00
0,2% 300,00
0,8%
-

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

BOLSA DE CHICAGO
Em 29/07
SOJA
FARELO
MILHO
TRIGO

CONT.
FECH.
ago/22 1.637,00
ago/22
495,30
set/22
616,25
set/22
807,75

DIA
30d.
27,75
4,2%
5,60 15,4%
1,25 -7,2%
-9,25 -13,1%

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 29/07
PRAÇA R$/sc
SOJA
Cascavel 183,00
SOJA
Paranaguá 195,00
MILHO
Cascavel 80,00

SEM
1,7%
3,2%
2,6%

30d.
-2,7%
-0,5%
-7,0%

Emails
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(41) 3079-4666
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Pré-candidatura de Sergio Moro
ao Senado “está escrito na pedra”
O ex-juiz Sergio Moro,
do União Brasil, esteve
ontem (sexta-feira, 29) em
Umuarama, onde palestrou
para profissionais da área de
saúde no Hospital Uopeccan e
da Educação na Universidade
Alfa. Durante seus discursos,
quando lembrou também
sobre os resultados no âmbito
da Segurança Pública no andamento da Operação Lava Jato.
Moro também reforçou que,
apesar de tudo o que possa vir
a acontecer na política, mesmo
neste curto período que se
antecipa à campanha eleitoral e oficialização dos registros de candidaturas, seguiu
catedrático: “Eu jamais estarei do lado do PT, isso posso
assegurar”. “Não é uma questão de ódio, mas sim de que
as bandeiras do União Brasil
[partido de centro de direita],
acreditamos em uma economia liberal. Acreditamos que
o Estado precisa ter projetos
sociais e robustos. Mas principalmente, entendemos que
as pessoas querem, através
da política, soluções reais
para as vidas delas. E eu particularmente, levo as bandeiras do combate à corrupção e
da integridade. Quando o PT
(Partido dos Trabalhadores)
reconhecer a roubalheira
da época do Mensalão e do
Petrolão, começa a abrir um
espaço para a conversa. Antes
disso fica muito complicado”,
salienta. Também garantiu
que sua pré-candidatura ao
Senado está firmada com o UB.
“Está escrito na pedra”.
CRIMES
TRANSFRONTEIRIÇOS
Moro ainda ressaltou sobre
o combate à criminalidade na
faixa de fronteira, onde está o
Paraná. “Fronteiras são locais
onde o comércio pode florescer

ALEX MIRANDA

EX-MINISTRO da Justiça esteve em Umuarama e passou por hospitais e universidades afirmando sua pré-candidatura ao Senado
com vantagem para ambos os
países. Eu sempre fui da crença
em que minha prosperidade
não depende do fracasso do
vizinho. É exatamente o oposto.

Temos que trabalhar juntos para
avançarmos juntos”.
O ex-ministro da Justiça
reforçou também que o grande
problema enfrentado nesta

região envolve o tráfico de
drogas e armas. “É impossível
ter uma vigilância absoluta
nesta área. Enquanto ministro
da Justiça, o que fizemos foi

emparelhar as forças de segurança, além de combater diretamente o crime organizado,
tanto dentro, quanto fora das
unidades prisionais”.

Ex-Juíz espera um debate de alto nível contra Alvaro Dias
A disputa pelo Senado no
Paraná virou um verdadeiro
jogo do xadrez político. Nada
do que está definido hoje é
certeza de que será verdade
no dia 5 de agosto, prazo final
para a realização das convenções e da entrega das atas
das candidaturas. Com isso,
Moro segue ‘nadando de braçada’ rumo à eleição. O fato
de o atual senador Alvaro Dias
(Podemos), poder sair candidato ao governo do Paraná,
para não bater de frente com
Sergio Moro, foi tratado como
mera “especulação” pelo ex
ministro da Justiça.

“Tomei minha decisão com
respaldo do partido, não sei
se o senador Alvaro Dias vai
se lançar ou não à reeleição,
vamos esperar, isso será decidido na convenção dele. Se
acontecer de ele se lançar à
concorrência, o debate deverá
acontecer no mais alto nível,
como tem que ser, no mundo
das ideias. Alvaro Dias é uma
pessoa que eu respeito, mas
tenho uma trajetória diferente
da dele”, ressaltou. Moro lembra ainda que sua trajetória
não foi política, mas sim como
juiz e ministro. “Entendo assim
que precisamos no Senado de

vozes que sejam fortes e que
sejam independentes”.
Ao ser questionado pela
reportagem do Jornal Tribuna
Hoje News sobre sua visão de
como seria a possibilidade de

uma campanha envolvendo
Moro para o Senado e Alvaro
Dias para o Governo do Paraná,
Moro foi evasivo. “Isso é muita
especulação, tem que esperar a
definição por ele [Alvaro Dias]”.

Palanque com Bolsonaro

Como o União Brasil no Paraná já definiu apoio ao pré-candidato
ao Governo do Estado e atual governador Ratinho Jr (PSD), Moro
descartou qualquer possibilidade de dividir um palanque com Jair
Bolsonaro, mesmo sabendo do compromisso que Ratinho Jr tem
em apoiar e dar palanque ao pré-candidato do (PL) no Estado.
Neste caso, Ratinho Jr apoiaria Paulo Eduardo Martins (PL) na
disputa pela única vaga no Senado nas eleições deste ano. “O
União Brasil fechou coligação com Ratinho Jr e tem um pré-candidato à presidência, que é Luciano Bivar e é ele que o UB e eu
vamos apoiar, então esta situação de palanque com Bolsonaro
não existe”, concluiu Moro.

Saída do Ministério da Justiça pela busca de um projeto maior
Enquanto discursava no
Hospital Uopeccan, Sergio
Moro foi questionado por
um dos espectadores sobre
as decisões que o levaram
a mudar da justiça e depois
o setor privado, para a política. O ex-ministro disse ter
sentido que seu trabalho não

terminou. “Uma voz na consciência me levou a tentar mais
uma vez. Saí do setor privado,
onde estava até bem, e resolvi
colocar meu nome para a
disputa de uma cadeira no
Senado”. “Precisamos ter no
Senado, vozes fortes e independentes, gente que não se

vende por cargo ou por verba.
Temos que ter uma visão de
um projeto nacional, de qual
é o país que a gente quer para
os nossos filhos e para os filhos
dos nossos filhos. Além disso
precisamos de parlamentares
conectados com a vida real,
com a população”, avaliou.

SENADOR ITINERANTE
Sergio Moro salientou
sobre um permanente contato que os políticos devem
manter com a população.
“Tenho assumido um compromisso, utilizando a expressão ‘Senador Itinerante’. Não
vou ficar sentado nem uma

poltrona em Brasília, no
ar condicionado, vendo o
mundo passar. Meu compromisso é participar e ter esta
visão de um projeto nacional,
mas também manter contato
permanente com as necessidades da população e viajando pelo nosso Paraná”.
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Convenção partidária

O Partido Social Democrático (PSD) realiza neste sábado (30), em
Pinhais, sua convenção estadual onde vai homologar as candidaturas
do governador Ratinho Junior e das chapas dos candidatos à
Assembleia Legislativa e à Câmara dos Deputados. O PP, MDB, e o
União Brasil já confirmaram o apoio à reeleição do governador.

Apoiadores

O PL do presidente Jair Bolsonaro
também deve se somar à chapa
de Ratinho Jr. No caso do Senado,
o PP lançou o deputado estadual
e ex-chefe da Casa Civil, Guto
Silva; o MDB, o ex-governador
Orlando Pessuti e o União Brasil,
que tem como candidato para
o cargo o ex-juiz Sergio Moro.
Além disso, o PL de Bolsonaro
tem como concorrente ao
posto o deputado federal Paulo
Eduardo Martins.

Convenções

No sábado (30), também está
prevista a convenção do PDT
do Paraná, em Curitiba, com a
presença do presidenciável da
sigla, o ex-ministro Ciro Gomes. O
partido deve lançar a candidatura
do ex-deputado federal Ricardo
Gomyde para o governo, e de
Desiree Salgado para o Senado.
No mesmo dia, o PSTU realiza
uma convenção em formato
virtual, para lançar o Professor
Ivan como candidato ao governo
e Phill Natal como vice.

Municipalista

“De fato fizemos um governo
municipalista. Uma gestão voltada
para as cidades, que priorizou a
interiorização da economia e a
descentralização das ações do
Estado, sobretudo na educação, na
saúde e na habitação”, afirmou.

Violência política

Uma pesquisa realizada entre
os dias 16 e 20 de julho pelo
Instituto Locomotiva, envolvendo
eleitores de todo o Brasil, trouxe
alguns dados sobre a percepção
de violência política às vésperas
das eleições deste ano. O
estudo foi motivado pelo caso
do assassinato do tesoureiro
do PT em Foz do Iguaçu (PR),
por um apoiador do presidente
Jair Bolsonaro (PL), no dia 10 de
julho. O Locomotiva constatou
que 75% dos eleitores ficaram
sabendo do caso, proporção que
aumenta entre quem tem ensino
superior (89%).

Combate a violência
Partindo do que aconteceu
no Paraná, 83% dos eleitores
esperam que haverá mais
episódios de violência política
nas eleições deste ano em

comparação com anos
anteriores. Destes, 45% tem a
expectativa de que o volume de
episódios seja muito alto. Quase
metade (45%) dos consultados
afirma que já presenciou um
episódio de violência política
durante o último ano. Como
forma de cobrança, 81% dos
entrevistados acham que
os candidatos deveriam se
empenhar mais em combater
esse tipo de violência.

Deputados votam a
criação da Bancada
Feminina na Alep

ORLANDO KISSNER/ALEP

Autossuficiente

O presidente da Coopavel, Dilvo
Grolli, acredita que o Brasil tem
boas chances de voltar a ser
autossuficiente na produção de
trigo em cinco anos. “E diante
da realidade mundial do grão,
a triticultura se mostra uma
excelente oportunidade aos
produtores rurais do Oeste do
Paraná”, afirmou ele, que foi
convidado para falar da terceira
edição do Show Rural Coopavel
de Inverno, agendada para 23 a
25 de agosto.

Produção mundial

Atualmente, a produção
mundial de trigo é de 779
milhões de toneladas e Ucrânia
e Rússia, que estão em guerra
há quatro meses, respondem
por 30% da exportação do
grão, mas devido ao conflito
terão dificuldades estruturais
e de logística para produzir
e mandar o cereal a outras
regiões. “Assim, a tendência é
que os preços do trigo sigam
valorizados e temos aqui uma
chance de produzir mais e
fazer com que o Brasil volte,
como ocorreu no passado, a
ser autossuficiente”, detalhou o
presidente da Coopavel.

Show Rural

O Show Rural Coopavel de
Inverno está previsto para
acontecer de 23 a 25 de agosto. O
evento será realizado diariamente
a partir das 8h30 e contará com
a participação de agricultores,
técnicos, filhos de produtores
rurais e acadêmicos. Uma das
novidades deste ano será a
participação do especialista em
mercados Vlamir Brandalizze,
que fará palestras todos os dias
sobre cenários e perspectivas
do agronegócio.

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

A criação da Bancada Feminina tem o objetivo de ampliar a participação e dar voz às mulheres no Poder Legislativo do Estado
Os deputados começam
a votar na sessão plenária
desta segunda-feira (1º), na
Assembleia Legislativa do
Paraná, o projeto de resolução
5/2022, que altera os artigos do
Regimento Interno da Casa e
cria a Bancada Feminina no
Legislativo paranaense. De
acordo com a proposta, que
tramita na forma de um substitutivo geral da Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ),
o objetivo é garantir a participação das mulheres na
composição da Mesa Diretora
da Assembleia, além de criar
uma bancada composta por
todas as parlamentares do
Legislativo.

Libras

Está pautado para ser votado
em segundo turno o projeto
de lei 360/2021, que garante
o atendimento em Língua
Brasileira de Sinais (Libras)
para mulheres vítimas de
violência doméstica e familiar
que sofrem de deficiência
auditiva ou de comunicação.
A matéria promove alterações
na Lei Estadual nº 18.419, de
07 de janeiro de 2015, que
Estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Estado
do Paraná, e na Lei Estadual
nº 18.746, de 06 de abril de
2016, que torna obrigatória a
divulgação do serviço Central
de Atendimento à Mulher –
Ligue 180.

A justificativa da proposta
lembra que a única regra da
eleição para a composição da
Mesa é a proporcionalidade
partidária. Portanto, a aprovação da iniciativa visa garantir na
composição da Mesa Executiva a
representatividade feminina e a
representação proporcional dos
partidos ou blocos parlamentares formados.

J á com a criação da
Bancada Feminina, o objetivo é ampliar a participação e dar voz às mulheres no
Legislativo. Para isso, a proposição garante que a líder da
Bancada Feminina exercerá
as mesmas prerrogativas que
o Regimento Interno assegura aos líderes de partido
ou bloco parlamentar.

Cargos no MP

Assinado pelo Ministério Público do Estado do Paraná (MP-PR), o
projeto de lei 35/2022, que cria cargos no Quadro de Servidores do
órgão, está pautado para ser votado em primeiro turno, também
na segunda (1). A matéria prevê a criação de 15 cargos de Analista
de Tecnologia da Informação e 5 cargos de Técnico de Tecnologia
da Informação, todos de provimento efetivo. A justificativa do texto
ressalta que “o provimento dos cargos a serem criados ocorrerá
na medida da necessidade dos serviços, observada a existência
de dotação orçamentária, de disponibilidade financeira e demais
exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Multa fidelidade nas
telecomunicações

Será votado em redação final, também na segunda-feira, o projeto
de lei que obriga as Concessionárias prestadoras de Serviços de
Telecomunicação a dispensar o usuário do pagamento de multa fidelidade quando a rescisão contratual se der em razão da perda de
vínculo empregatício. A redação final dos projetos de lei 656/2020
(que altera a Lei 12.342/1998 e instituiu o Dia do Agente Penitenciário); e 504/2021 (que institui o Dia da Conscientização sobre a
Síndrome de Edwards), também vão à votação na mesma ocasião.

Cicloturismo

A proposta que institui o Circuito Cicloturístico Entre Rios Noroeste será
votada em terceira discussão. Já o projeto de lei 424/2021, que cria
o Circuito Cicloturístico Rio Paraná está pautado para ser votado em
segunda discussão. Por fim, o projeto de lei 478/2021, que altera a Lei
nº 20.673, de 27 de agosto de 2021, que institui o Circuito Cicloturístico
Rota Norte Pé Vermelho, será votado em primeiro turno.
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A Secretaria de Estado da
Saúde (Sesa) confirmou mais
duas mortes por complicações
da Covid-19 em Umuarama.
Trata-se de uma mulher de 53
anos que faleceu no dia 12 de
fevereiro no hospital Norospar
(ela não havia tomado nenhuma
dose da vacina) e um homem de
83 anos que morreu no dia 21 de
março no Uopeccan (ele havia
tomado três doses da vacina).
Com esses dados, o total de
óbitos pela doença no município aumentou para 342.
Um idoso de 99 anos, que
tomou duas doses do imunizante, segue internado na
enfermaria no hospital Cemil
e não há nenhum paciente de
Umuarama ocupando leitos de
UTI. O Boletim Covid divulgado
ontem (sexta-feira, 29) trouxe
também a informação de que
oito novos casos da doença
foram confirmados, sendo
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Mortes por Covid-19
eram investigadas
deste fevereiro e março

cinco mulheres, três homens
e nenhuma criança.
O número de casos ativos
está em 77 e o total de casos
suspeitos é de 14, indicando
que 91 pessoas estão em isolamento domiciliar. O informativo, emitido diariamente pela
Secretaria Municipal de Saúde,
revelou ainda que desde o início da pandemia de coronavírus, em março de 2020, 38.791
pessoas foram diagnosticadas
com covid e deste total 38.375

se recuperaram.
Em 210 dias (de 1° de janeiro
até 29 de julho de 2022), 18.366
pessoas receberam diagnósticos positivos da doença (foram
9.395 mulheres, 6.873 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”.

Paraná registrou mais de 2 mil
casos de coronavirus e 28 óbitos
A secretaria estadual da
Saúde também divulgou
ontem (sexta-feira, 29) mais
2.335 casos e 28 óbitos em
decorrência da Covid-19. Os
dados acumulados do monitoramento mostram que o
Paraná soma 2.681.598 diagnósticos positivos e 44.201
mortes pela doença.

INTERNADOS
A Secretaria da Saúde

mudou a base de dados para
expandir a pesquisa de pacientes internados por Síndrome
Respiratória Aguda Grave
(SRAG) no Paraná. 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. Foi registrado
que 478 pessoas seguiam

internadas em leitos SUS (126
em UTI e 352 em enfermaria),
somando casos de suspeita ou
diagnóstico de Covid-19 e de
outras SRAGs.
ÓBITOS
Os 28 óbitos são de 16
mulheres e 12 homens, com
idades entre 27 e 92 anos. As
mortes ocorreram entre 30 de
maio de 2020 e 28 de julho de
2022.

Saúde confirma 1ª morte por
varíola dos macacos no Brasil

O Ministério da Saúde confirmou ontem (29) a primeira
morte por varíola dos macacos
no Brasil. A morte foi registrada
em Minas Gerais. “Trata-se de
um paciente do sexo masculino, de 41 anos, com imunidade
baixa e comorbidades, incluindo
câncer (linfoma), que levaram
ao agravamento do quadro”,
informou em nota o Ministério
da Saúde. O homem estava
internado em um hospital

f

Agosto movimentado

O mês de agosto será um dos mais movimentados da agenda
da Aciu. Além do retorno da tradicional Feira Ponta de Estoque,
que terá sua 45ª edição no Parque de Exposições, já estamos
desenvolvendo a campanha do Dias dos Pais, uma das datas mais
importantes para o nosso comércio. Restam poucos estandes. Os
interessados não podem perder tempo e devem entrar em contato
o quanto antes pelo telefone (44) 3622-6700.

Cronograma

HOMEM de 99 anos, que tomou duas doses do imunizante, segue internado na enfermaria
no Cemil e não há paciente de Umuarama ocupando leitos de UTI

público em Belo Horizonte. “A
causa do óbito foi choque séptico, agravada pela monkeypox”.
Foi o primeiro óbito registrado fora do continente africano. Em 20 de julho, diretor-geral da OMS (Organização
Mundial da Saúde), Tedros
Adhanom Ghebreyesus, disse
que 5 pessoas haviam morrido
em decorrência da doença,
todas em países da África.
Segundo a pasta, até a noite da

última quinta-feira (28) o Brasil
registrou 1.066 casos de varíola
dos macacos. São Paulo e Rio
de Janeiro são os Estados
com mais contaminados pela
doença até o momento, com
823 e 124, respectivamente.
Em São Paulo, a Secretaria
da Saúde informou o registro de
3 casos em crianças. Segundo o
órgão, todas estão sendo monitoradas e não há sinais de agravamento da doença.
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A expectativa do Conselho da
Mulher Empresária e Executiva
e dos participantes é a melhor
possível. Vale pontuar que são
concedidos descontos que
ultrapassam 70%. A abertura do
evento será numa quinta, dia 18,
às 18h30, com funcionamento
até 22h. Na sexta-feira, dia 19, o
atendimento será das 9h às 22h. E,
no sábado, dia 20, das 9h às 18h.

Sabadões

Em relação ao Dia dos Pais,
o comércio atenderá dois
sábados, dias 6 e 13, até cinco
da tarde. Os filiados Aciu já
preparam uma infinidade
de promoções. São muitas
opções para agradar o paizão,
com condições facilitadas de
pagamento. Programe-se.

Destaque estadual

Com 17.365 encaminhamentos
para vagas disponíveis e
2.780 candidatos contratados
pelo mercado de trabalho
local – praticamente o dobro
da meta estabelecida –, a
Agência do Trabalhador de
Umuarama teve o desempenho
elogiado durante avaliação do
Departamento do Trabalho e
Estímulo à Geração de Renda da
Secretaria de Estado da Justiça,
Família e Trabalho (Sejuf).

Evolução gradual

Os números atingidos no ano
passado projetam o trabalho
realizado em Umuarama. As
contratações representaram
um montante de mais de
R$ 3,6 milhões em recursos
gerados pelos contratados.
No ano passado também
foram contratados 516 jovens
aprendizes e 30 pessoas com
deficiência. A avaliação aprovou
a atividade de captação de vagas
para a demanda do município e
estimou em torno de 79% a taxa
de aproveitamento das vagas.

ZPE em foco

A convite do Conselho do
Jovem Empresário (Conjove),
o secretário municipal de
Indústria e Comércio, Marcelo
Adriano, e o diretor Paulo
Leon Baraniuk enumeraram
as principais características e
perspectivas regionais em torno

da implantação da Zona de
Processamento de Exportação
(ZPE), uma das primeiras áreas
de livre comércio do país a ser
gerida pela iniciativa privada.
A explanação ocorreu nesta
quinta-feira (28) pela manhã,
no auditório da Aciu.

Passo a passo

A caminhada até o início das
operações é longa, mas o
primeiro e talvez mais importante
passo já foi dado. O município fez
os estudos necessários, iniciou os
procedimentos e abriu processo
seletivo de caráter público em
formato de licitação (seguindo
todos os trâmites legais), já
homologada.

Qualificação
permanente

Pequenos empreendedores e
empresários de Umuarama já
podem contar com a qualificação
oferecida pelo programa
Capacita Empreendedor. A
iniciativa assegura capacitação
permanente em gestão de
micro e pequenos negócios,
fomentando o espírito
empreendedor e capacitando
os participantes na busca por
soluções para os problemas de
geração de renda com formações
através de palestras, cursos
e consultorias, por meio de
parceria entre o município e o
Sebrae.

Agenda

Além dos cursos de mídias
sociais será oferecido todos
os meses, até dezembro, o
curso “Desvendando o MEI”,
que trata de informações
importantes referentes a gestão
e fluxo de caixa do negócio.
A primeira turma acontecerá
no próximo dia 4, às 19h30.
A Casa do Empreendedor
também oferece consultorias
de marketing e finanças
para os empreendedores e
empresários. A participação
nos cursos e eventos é gratuita,
porém as vagas são limitadas.
“A sorte não existe. Aquilo a que
chamas sorte é o cuidado com os
pormenores” - Winston Churchill
Excelente final de semana
A Aciu é a Casa do Empresário!
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Campanha “Vacina Mais” imunizou
mais de 2,5 mil pessoas em 20 UBSs
A campanha nacional
“Vacina Mais” foi um sucesso
em Umuarama. De acordo com
a Secretaria Municipal de Saúde,
só até o final da noite da quinta-feira (28), 2,5 mil pessoas
haviam buscado as unidades
básicas de saúde para se imunizar contra covid-19, influenza e
vacinas de rotina, que foram disponibilizadas em horário especial, das 17h às 21h.
Lilia Simeire Silva Hidalgo,
responsável pelo setor de vacinas no município, observou
que a campanha “Vacina Mais”
foi uma proposta do Conselho
Nacional de Saúde (CNS) exatamente para promover e incentivar a imunização da população.
“Recebemos a manifestação de
várias pessoas elogiando a ação,
em todas as 20 unidades básicas de saúde onde as equipes
de profissionais se dedicaram
em atender a população. Muita
gente contou que não havia se
vacinado porque não tinha conseguido sair no horário do trabalho”, relatou.
Ela comenta que o número
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de pessoas vacinadas nesta
ação deve ultrapassar 3 mil,
já que a campanha será finalizada apenas na noite desta
sexta-feira (29), nas UBS Ouro
Branco, Panorama e no distrito
de Lovat. “Também recebemos
o questionamento de várias
pessoas, tanto nas UBS quanto
nas redes sociais da Prefeitura,
sobre uma possibilidade de
a campanha Vacina Mais se
estender por mais dias, porém,
pelo menos por enquanto, não
temos nenhuma comunicação
nesse sentido”, informa.

HOJE TEM MAIS VACINA
A Secretaria Municipal de
Saúde tem cronograma especial de vacinação contra a covid19 para hoje (30), na Unidade
Estratégia Saúde da Família
Cidade Alta, que fica na rua Belo
Horizonte n° 2212, no bairro
Jardim Belvedere. Segundo
Jaqueline de Bortoli Shirabayashi,
coordenadora de Atenção
Primária em Saúde, serão disponibilizadas terceira dose (1º
Reforço) para todas as pessoas

AÇÃO aconteceu em duas dezenas de 20 unidades básicas de saúde onde as equipes de profissionais se dedicaram em atender a população
com idade acima de 12 anos,
quarta dose (2º Reforço) para
todas as pessoas com 40 anos
ou mais e 3° Reforço para as pessoas imunizadas com Janssen. “O
horário de atendimento será das
8h às 13h30”, informa.

Cidade vai implantar central
de arborização e paisagismo
A Secretaria Municipal do
Meio Ambiente está investindo cerca de R$ 60 mil em
recursos próprios na construção de duas estufas para
plantio e desenvolvimento de
mudas de flores para utilização no paisagismo urbano. Até
pouco tempo era utilizada uma
estufa montada no pátio de
máquinas da Prefeitura, que
foi danificada durante o último
período de fortes chuvas.
Agora uma central de arborização e paisagismo está sendo
implantada em uma chácara de
propriedade do município, nas
proximidades do Aeroporto
Regional Orlando de Carvalho.
As estufas terão 30 metros de
comprimento por sete de largura (210m²) cada uma.
“Nós trabalhamos com
sementes e mudas adquiridas
mediante licitações. As estufas
são necessárias para desenvolver as plantas até o estágio
adequado para o plantio, pois
garante um ambiente apropriado para o crescimento e
fortalecimento das mudas, que
recebem substrato, adubação,

irrigação e sol na medida
certa”, explicou o secretário
do Meio Ambiente, Rubens
Sampaio.
A chefe da Divisão de
Controle Ambiental, Fernanda
Periard Mantovani, acrescentou que futuramente também
serão produzidas mudas de
espécies arbóreas para reposição e ampliação da arborização urbana. “A expectativa
é que possamos utilizar as
estufas já a partir de agosto”,
estimou. Umuarama demanda
hoje cerca de 50 mil mudas de
flores e arbustos para ornamentar canteiros, praças e
outros logradouros públicos,
utilizadas em duas trocas
anuais (verão e inverno).
Apenas no Lago Aratimbó
temos agora cerca de 10 mil
flores plantadas, depois que
o local foi revitalizado para
as festividades do aniversário
da cidade. “O prefeito Hermes
Pimentel decidiu manter o paisagismo, tendo em vista que
o lago é um dos pontos mais
visitados da cidade, e está prevista uma decoração especial

também para o natal”, comentou Fernanda.
A próxima licitação prevê o
investimento de aproximadamente R$ 700 mil em mudas de
flores e de árvores, insumos,
substrato e demais artefatos
utilizados no paisagismo. “Este
é um cuidado que o município
tem para atrair e agradar visitantes, a população em geral, e
com isso ajudar a movimentar
o comércio e o setor de serviços. Todo mundo deseja
uma cidade limpa, bonita e
colorida, e as flores já viraram uma tradição em nossa
cidade. É uma das nossas
atrações”, destacou o prefeito
Hermes Pimentel.

ASSESSORIA

O marketing da Aciu
está sendo aprimorado
e um departamento
pensado especialmente
para levar ao associado
informações relevantes
de maneira assídua atua
para pôr em prática uma
série de inovações. Ontem (sexta-feira, 29), o
presidente Miguel Fuentes Romero destacou
que a iniciativa tem por
objetivo aproximar cada
vez mais a entidade dos
mais de 1,4 mil filiados,
divulgando os diversos
serviços e produtos disponibilizados e dando destacado enfoque para as
empresas locais. O ‘time’ foi recentemente reforçado pela digital influencer
Suellen Chrisbeiro. O lançamento do projeto foi divulgado no Programa do
Tatu, na RedeTv , sucursal de Umuarama.
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Prefeito faz balanço das ações ao
entregar reforma no Jabuticabeiras
Depois de receber uma
série de melhorias realizadas
pela Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal de Obras,
a sede do Clube de Mães do
Parque Jabuticabeiras foi oficialmente entregue à comunidade durante uma visita de
secretários municipais e do
prefeito Hermes Pimentel.
Recebido pelo presidente
da associação de moradores do bairro, Ademar Felix, o
prefeito destacou os serviços
realizados para que o espaço
possa acolher a comunidade
com mais conforto. “A equipe
do secretário de Obras, Gleison
Alves de Andrade, trocou as
portas, implantou calçadas e
rampa de acesso para pessoas
com deficiência, realizou uma
pintura completa do salão,
cozinha e instalações sanitárias, trocou o alambrado, reformou a cobertura e plantou
grama. Foi um trabalho muito

bem-feito que agradou a toda
a comunidade”, destacou.
O prefeito lembrou outros
ser viços realizados pela
Prefeitura no bairro, recentemente – como a reforma e
ampliação da UBS, que recebeu o investimento de R$ 318
mil (R$ 150 mil em recursos
próprios) e da ala de educação
infantil da escola municipal –
e também anunciou obras
prestes a serem lançadas que
vão trazer melhorias para os
moradores.
O município está ultimando os detalhes para duplicar a rodovia até o trevo do
Jabuticabeiras, com a implantação da avenida Pedromiro José
Fernandes – restam definir as
indenizações em dois imóveis
impactados – e avançando no
projeto para construção de 600
moradias populares que atenderão famílias vulneráveis de todas
as regiões da cidade.

JOSÉ A. SABINO/SECOM

PIMENTEL anunciou que fará ao Estado, o pedido para a construção de 200 novas moradias
“Nos próximos dias visitaremos o governo do Estado para
protocolar a construção de
200 moradias e recentemente

finalizamos um processo de
regularização fundiária e 118
famílias receberam as matrículas definitivas de seus imóveis.

Outras 275 já haviam sido
atendidas”, destacou a secretária municipal de Habitação,
Edna Justino.

Curso qualifica trabalhadores em serviços de panificação
Mais uma opção de qualificação profissional gratuita
oferecida pela Prefeitura de
Umuarama foi concluída ontem
(29), com o encerramento do
curso de serviços de panificação adquirido pelo município, por meio da Secretaria
Municipal de Indústria e
Comércio, junto ao Serviço
Nacional de Aprendizagem
Comercial (Senac).
O treinamento, iniciado em
maio deste ano, teve 72 horas
de aulas práticas com o objetivo de preparar mão de obra
para o mercado de trabalho,
numa área que tem apresentado crescente demanda nos
últimos meses, e também qualificar os participantes para o
empreendedorismo. “O aprendizado é válido tanto para quem
procura emprego quanto para
quem deseja realizar o sonho
de ter o próprio negócio”, destacou o secretário de Indústria
e Comércio, Marcelo Adriano
Lopes da Silva.
As aulas possibilitaram o
desenvolvimento das técnicas
de preparo de massas e recheios
para diferentes tipos de pães e
bolachas. “Com esses conhecimentos, o trabalhador terá mais

chance de sucesso ao procurar
emprego em supermercados,
panificadoras e lanchonetes,
setores em expansão na cidade”,
reforçou o gerente da Agência do
Trabalhador, Reginaldo Barros,
que entregou os certificados ao
lado do gerente-executivo do
Senac, Tiago Titericz.
Os participantes foram
treinados para o preparo de
pães, bolachas e bolos, produtos e alimentos de panificação e confeitaria, utilização de
JOSÉ A. SABINO/SECOM

farináceos, fermento químico,
biológico e bicarbonato, preparo de pães doces e salgados,
bolachas e bolos e os cuidados
necessários com alimentos –
conservação e deterioração,
tipos de embalagem para pães,
bolos e bolachas.
O conteúdo incluiu ainda
noções de qualidade no atendimento ao cliente, higiene e bem-estar no trabalho, apresentação
pessoal, etiqueta pessoal e profissional, saúde e segurança no

trabalho, boas práticas na manipulação de alimentos, controle
de perigos, contaminação alimentar, estrutura física, controle
de pragas e saúde do manipulador, comportamento no trabalho, higienização, tratamento do
lixo, fornecedores, pré-preparo
e preparo de alimentos, porcionamento e utilização de sobras.
Dos 15 alunos que iniciaram
o curso, 12 seguiram até a conclusão e receberam os certificados nesta sexta-feira, no Senac/

Umuarama. Na última aula eles
prepararam um café da manhã
especial com variedade de pães
e guloseimas. Uma cesta especial foi montada para presentear
o prefeito Hermes Pimentel, que
apoia a realização de cursos e
treinamentos para profissionalizar os trabalhadores. “Alguns
formandos já estão trabalhando no setor de panificação
e outros serão encaminhados
através da Agência”, completou
Reginaldo Barros.
A Secretaria Municipal de Habitação passa a oferecer atendimento ao
público em horário diferenciado a partir
da segunda (1), das 8h às 14h, sem
intervalo. A decisão pelo horário especial foi tomada como forma de oferecer
a oportunidade para que o cidadão
busque por serviços no horário do
almoço. Uma das prioridades da gestão
do prefeito Hermes Pimentel é investir
em políticas públicas habitacionais. A
secretária de Habitação, Edna Justino,
lembra que muitas pessoas haviam
reclamado que só tinham o horário
de almoço para procurar a Secretaria.
Após a ativação do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social,
ele será parte do Sistema Nacional
de Habitação (SNHIS), integrando
município, Estado e Governo Federal.
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Câmara aprova alteração nos cargos e salários de servidores
pretende aumentar a transparência na
forma de remuneração das carreiras que,
segundo o prefeito Hermes Pimentel,
“não gera aumento de ganho real das
carreiras, mas apenas incorpora o adicional de tempo de serviço até então percebidas por esses servidores no regime
atualmente em vigor”.
ESTÁGIO PROBATÓRIO
Também houve a adequação
do estágio probatório, seguindo a
Constituição, e o enquadramento das
tabelas de acordo com o interstício de

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
Palavras
cruzadas
www.coquetel.com.br
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21/5 a 20/6

CÂNCER

21/6 a 21/7

22/7 a 22/8

VIRGEM

23/8 a 22/9

Nas paqueras, o seu jeito reservado e responsável pode
atrair alguém que está afim de uma relação mais séria
e tranquila. No romance, valorize os momentos em que
o par se mostrou companheiro! Também dê uma quebrada na rotina — que tal usar e abusar do seu lado
mais sensuellen?

claração
romântica

(?) Lane,
a (?)
amada
Lane,
doaSuperamada
man
(HQ)
do Super-

LIBRA

23/9 a 22/10

A sua popularidade nas paqueras fica no modo turbo!
Pode até pintar um romance com alguém da turma, e há
boas chances de virar algo duradouro. Na relação, aguarde
momentos de muita sintonia e cumplicidade! Compartilhe
os seus sonhos com o mozão e façam planos juntos.

ESCORPIÃO

23/10 a 21/11

Nas paqueras, a sua popularidade fica a milhão! Isso te
ajuda super nas paqueras, porque você pode se envolver
com uma pessoa influente e bem de vida. No romance,
trace metas e planos para o futuro a dois, e lutem juntos
para que seus desejos sejam realizados. Só controlem
o ciúme para não atrapalhar.

SAGITÁRIO

22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO

23/12 a 20/1

Minha consagrada, nas paqueras, boas conversas serão
a melhor maneira de avaliar se você e o alvo realmente
combinam! No romance, quanto mais sintonia, melhor!
Estimule as conversas com o mozão e divirtam-se bastante juntos nesse fim de semana. Lutem juntos pelos
planos do casal.

Olha lá, cabrinha, os astros mandam sinal de sucesso
nos assuntos do coração! Explore toda a sua seducência para atrair e envolver quem quiser nas paqueras. Na
relação com o seu amoreco, você vai atrás de ainda mais
segurança na relação. Mostre o quanto valoriza o mozão
— vale até fazer isso na cama!

AQUÁRIO

21/1 a 19/2

PEIXES

20/2 a 20/3

Minha aquariana, o amor ganha novos estímulos, e os
astros turbinam o seu poder de sedução neste fim de
semana. Na conquista, você vai atrair como ímã e envolver quem quiser com o seu charme. A relação fica ainda
mais forte e protegida. Ouça os seus desejos, bebê, porque a intimidade promete!

As estrelas enviam novos estímulos para os assuntos do
coração, meu peixinho (a). Na pista, você vai investir em
algo mais sério e duradouro do que uma aventura. Bom
momento para iniciar um namoro. No romance, compartilhe os seus sonhos com o amorzão, e chute o ciúme
de vez para escanteio.

Horóscopo nascido em 30 de julho

man (HQ)

3/rec — tap. 4/lois — mars. 7/pedinte. 9/cameraman — maestrina.
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BANCO
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Eu (?)
amo: deEu (?)
claração
amo: deromântica

GÊMEOS

Na paquera, vai bater a vontade de encontrar alguém para
embarcar numa relação mais séria. As afinidades contam
muitos pontos, então puxe papo para conhecer melhor o
alvo. No romance, demonstre o seu amor e a sua admiração pelo par! Diálogos também são bem-vindos neste
fim de semana.

Tecla de
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mento
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21/4 a 20/5

LEÃO

Pequena
Sereia
(Cin.)

3/rec — tap. 4/lois — mars. 7/pedinte. 9/cameraman — maestrina.

BANCO

A
Pequena
Sereia
A
(Cin.)

Iniciar
(canto)

Entorna;
transborda
Entorna;

TOURO

Na paquera, você fica mais extrovertida, e vai querer puxar
papo para descobrir se você e o alvo realmente combinam. Afinal, o seu dedinho exigente não vai dar trela
pra qualquer um! O diálogo também reina no romance.
Você e o mozão podem realizar um sonho de consumo;
só deixe o ciúme de lado, valeu?

Hiato de
"maestro"

Fundo de
Garantia
(sigla)

Na pista, use e abuse do seu charme para atrair alguém
especial! Pode pintar paquera com uma pessoa da turma
ou do trabalho. Com o par, aproveite o fim de semana
para fazer programas românticos e investir muito na sedução. Se joga nos braços do seu mozão e aproveitem o
momento a dois, bebê!

Na conquista, você não pensa duas vezes antes de se
declarar para o seu alvo, se achar que encontrou a pessoa
certa. Com o seu amoreco, valorize os momentos a dois!
O diálogo e compreensão flui bem e você vai descobrir
ainda mais afinidades com o mozão. Se melhorar, piora!

exageros
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Criar bolor
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pop
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imprensa

Processo
para restabelecer
a saúde

Cidade dos
exageros
(SP)
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21/3 a 20/4

O amor recebe novos estímulos, então você pode esperar
boas surpresas na paquera e no romance! Na solteirice,
há chance de reatar um namoro, e pode até querer manter isso em segredo por enquanto. No romance, planeje
programas deliciosos com o mozão! Pode até ser em
casa, desde que seja romântico.
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4% entre as referências.
Ademais, a proposta previa a criação de uma vaga de inspetor e quatro vagas de guarda de 1ª Classe, bem
como a diminuição de cinco vagas de
guardas de 3ª Classe visando atender
uma reinvindicação antiga da categoria, inclusive cabendo destacar que
AS discussões e votações foram realizadas em sessão
também foi objeto de pedido da Guarda
extraordinária na manhã de ontem
Municipal a adequação do pagamento
de horas extras, observando os critérios que dispõe sobre o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos e institui o Programa de
estabelecidos na CLT.
Também foi discutido um Projeto de Indenização de Licença Prêmio. As propoforam
unanimidade.
Lei Complementar, aprovado emSábado
1992,30 esições
domingo
31 deaprovadas
julho de 2022por
VARIEDADES
11
ASSESSORIA

O Parlamento Municipal se reuniu
em sessão extraordinária ontem (29),
para discutir e votar projetos referentes
ao plano de carreira, cargos, empregos,
salários, remuneração e vencimentos
dos servidores ativos da administração
direta, indireta autárquica e fundacional de Umuarama.
Uma das propostas, de autoria do
Poder Executivo, visa adequar a avaliação por merecimento, utilizando critérios
objetivos e incorporando o adicional por
tempo de serviço ao vencimento básico
do servidor@oparana
públicohojenews
municipal. O texto
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Os nascidos em 30 de julho são do signo de Leão com a personalidade de Escorpião. São simpáticos,
sociáveis e românticos, amáveis, comunicativos e podem fazer amizades com facilidade. Seu número
principal, do dia do nascimento, é o 35, formado de 3, Júpiter e de 5, Mercúrio. Juntos formam o 8 de
Saturno, que os coloca em contato com a realidade e o desejo de enriquecer. Indica bens de herança
e riqueza, na idade madura.

Horóscopo nascido em 31 de julho
Os nascidos no dia 31 de julho são do signo de Leão com a personalidade de Sagitário. São otimistas
e confiantes, independentes, francos e honestos. Seu número principal, do dia do nascimento é o 36,
formado de 3, Júpiter e de 6, Vênus. Ambos são astros de bondade, generosidade e de colaboração
com os demais. Juntos formam o 9, de Marte, que confere positividade, confiança em si e liderança,
espírito atirado e corajoso, de disposição aventureira.

Horóscopo nascido em 1º de agosto
Os nascidos em 1º de agosto são do signo de Leão com a personalidade de Virgem. Podem seguir seus
Lotofácil
impulsos e agir de modo precipitado, dizendo coisas das quais possam se arrepender mais tarde. Seu
número principal, do dia do nascimento, é o 6, número de Vênus, que simboliza a beleza, as Artes, a Moda
Megasena
e tudo o que seja esteticamente correto
e bonito. Que favorece a diplomacia e às relações públicas, que
lhes confere vocação artística, assim como os fazem viver grandes dramas passionais no decorrer da vida.
Lotomania
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MINI Concept Aceman apresenta o futuro
A nova família MINI está
tomando forma. Com a estreia
mundial do MINI Concept Aceman, a marca britânica apresenta, pela primeira vez, uma
nova linguagem de design e
muitas inovações tecnológicas
que moldarão as futuras gerações de modelos da marca. O
estudo de um primeiro modelo
crossover da MINI para o segmento premium de veículos
compactos reúne características
que delineiam o prazer de dirigir
típico da marca no futuro: de um
funcionamento puramente elétrico a uma linguagem de design
clara e simples, além de um conceito de material que não usa
elementos de couro ou cromo,
bem como uma nova experiência digital em seu interior.
“O MINI Concept Aceman oferece o vislumbre de um veículo
completamente novo, preenchendo o espaço entre o MINI
Cooper e o MINI Countryman
no futuro da família de modelos”, diz Stefanie Wurst, Head
da MINI. “Este carro-conceito

reflete como a MINI se reinventa
para seu futuro totalmente elétrico e o que a marca representa:
um go-kart feeling eletrificado,
uma experiência digital imersiva
e um forte foco em uma pegada
ambiental mínima”.
“A linguagem de design do
MINI Concept Aceman anuncia o
início de uma nova era de design
para a MINI”, explica Adrian van
Hooydonk, Head de Design do
BMW Group. As características
de design típicas da marca MINI
sempre foram inconfundíveis,
continua Hooydonk. “Estamos
voltando a elas agora, mas ao
mesmo tempo combinando-as
consistentemente com tecnologia inovadora. Com essa abordagem, estamos reconstruindo os
ícones de design da MINI, com
todos os seus pontos fortes analógicos, para o futuro digital”.
O princípio por trás da “Simplicidade Carismática” mostra o essencial, dando ainda
mais ênfase aos recursos de
design característicos da MINI.
Os elementos-chave aqui são a

impressionante frente do veículo
com um elemento octogonal da
grade do radiador fechado e iluminado, superfícies generosas do
chassi estruturadas por bordas
afiadas, uma silhueta atlética e
uma traseira poderosa com luzes
dispostas verticalmente.
A carroceria do MINI Concept
Aceman vem na cor Icy Sunglow Green, um tom turquesa
brilhante. O tradicional British
Racing Green metálico é usado
como cor de contraste para o
teto. Para combinar, o contorno
na borda inferior da carroceria
tem acabamento em tom verde
escuro. Detalhes em azul e rosa-laranja enfatizam o caráter animado deste veículo.
MODELO CROSSOVER
O MINI Concept Aceman tem
quatro portas e uma grande
tampa do porta-malas com assentos internos para cinco pessoas.
O estudo também tem as proporções que você esperaria da marca
com um comprimento exterior
de 4,05 metros, uma largura de

DIVULGAÇÃO

O MINI Concept Aceman ficará posicionado entre o tradicional
Cooper Hatch de 3 portas e o Countryman

1,99 metros e uma altura de 1,59
metros, tudo em uma forma altamente contemporânea.
A carroceria ampla, os arcos
das rodas fortemente contornados, as rodas de 20 polegadas,
um impressionante rack de teto
e os painéis dianteiros e traseiros com estilo de proteção inferior enfatizam as características sólidas e completas de um
modelo crossover para diversão
na condução urbana.

“O conceito de veículo puramente elétrico significa que o
design pode ser voltado mais
para os valores básicos tradicionais da MINI, em termos do
princípio de usar o espaço de
forma criativa”, diz Oliver Heilmer, Head de Design da MINI.
“Isso cria modelos que ocupam
pouco espaço na rua, oferecendo ainda mais conforto, mais
versatilidade e mais emoção do
que nunca no interior”.

Preço carro usado cai por três meses seguidos
Com a pandemia e a falta de
componentes para produção de
carros no mundo todo o preço
dos modelos usados subiu. Ao

longo de dois anos, a elevação
dos preços dos usados ficou em
uma média de 28%. Mas o jogo
começou a virar desde abril
DIVULGAÇÃO

Em três meses, considerando abril, maio e junho, a média de
preços dos modelos usados caiu 7,5%

quando a tabela FIPE mostrou
que os preços dos modelos
usados estão caindo. Em três
meses, considerando abril, maio
e junho, a média de preços dos
modelos usados caiu 7,5%. Com
isso, a movimentação de compradores em busca de ofertas
nos feirões autoshow subiu 40%
neste período. Atualmente, os
dois eventos de São Paulo e ABC
recebem cerca de 5.000 compradores por domingo, cerca
de 20.000 pessoas por mês em
busca de um carro usado. Ao
todo, cerca de 1.500 veículos
são expostos nos dois eventos
por domingo.
Quem vendia carros no ano
passado já notou uma mudança
de preços nas tabelas de referência. O mercado ficou mais
restrito para venda, forçando
os preços mais baixos. Quem
ganha com isso é o comprador
que consegue negociar preços

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225

melhores pesquisando no feirão.
“A chance de comprar um carro
por 10 ou 15% abaixo do preço
de mercado em um feirão tem
movimentado o AutoShow com
mais compradores embora o ticket médio esteja mais baixo com
poder de compra reduzido e crédito mais restrito com juros em
alta”, diz Leandro Ferrari, diretor
Comercial do AutoShow.

PROCURA POR “VELHINHOS”
Outro dado dos feirões
AutoShow mostra que a procura
por carros mais velhos cresceu
muito mais do que os modelos seminovos. No mercado,
segundo dados da Fenauto,
federação nacional dos revendedores de veículos, os carros
mais velhos, fabricados até
2009, representam a maior procura com 1,9 milhão de unidades transacionadas no primeiro
semestre em todo o país. O

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

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

cenário é diferente de 2021 onde
os carros com até oito anos de
fabricação foram os mais vendidos nas lojas. A explicação é que
no ano passado a produção de
carros ainda estava seriamente
prejudicada levando a uma alta
procura dos chamados “seminovos” com até dois anos de uso.
“Percebemos que o carro,
tanto o preço de tabela, quanto
o crédito restrito levaram a uma
queda no número de vendas dos
carros seminovos agora. Dizemos que o carro novo ‘ficou
longe do bolso de muita gente’
e por isso o carro mais em conta
tem giro rápido na nossa feira,
carros até R$ 30 mil principalmente os mais completos com
ar condicionado e direção assistida, são os mais buscados e perderam pouco preço enquanto
modelos básicos e modelos premium perderam mais”, complementa Ferrari.

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

4º Prêmio: Televisor 43’
*IMAGENS ILUSTRATIVAS
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Centro de acolhimento infantil
passa por reformas e adequações
O prefeito Hermes Pimentel
visitou o Centro Infantil Menino
Deus na manhã de ontem
(29), ao lado da secretária de
Assistência Social, Adnetra
Santana, e do secretário de
Gabinete e Gestão Integrada,
André Rodrigues. A entidade,
que presta serviço de acolhimento institucional ao município, abrigando crianças e
adolescentes deparados das
famílias por medida judicial,
está passando por reformas

para melhorar as condições
de atendimento.
A coordenadora Laudicéia
Ferreira explicou que a sede
da instituição – o antigo Abrigo
Tia Lili – está recebendo adequações estruturais, manutenção e reformas que incluem
pintura, limpeza e serviços
gerais. Graças ao trabalho
em conjunto com o Programa
Família Acolhedora, que conta
com diversas famílias habilitadas para o acolhimento

temporário, poucas crianças
têm permanecido sob os cuidados da entidade.
Já Adnetra, destacou que o
acolhimento no abrigo é temporário e pelo menor tempo possível. “Esperamos que as famílias
dessas crianças e jovens de reestruturem e possam recebê-los
de volta”, destacou.
Pimentel foi informado
sobre algumas obras necessárias para melhorar as condições gerais da instituição,

como a implantação de galerias pluviais, a reconstrução
de um muro e a instalação de
grade ou alambrado para elevar a altura dos muros. “Temos
um recurso de R$ 150 mil do
governo do Estado que vai ajudar na troca de toda a mobília
do centro infantil e estamos
estudando outras possibilidades de auxílio”.
15 ANOS
O Centro Infantil Menino

Deus tem mais de 15 anos de
serviços prestados. Pimentel
parabenizou a equipe pela
dedicação no cuidado às crianças, lembrou que o município
depende da cooperação das
entidades para atender a toda
a demanda social, “por isso
é de extrema importância o
trabalho voluntário, as parcerias, a dedicação de quem
realmente se importa com os
mais vulneráveis”, completou
Adnetra.

ASSESSORIA

A Levo Alimentos inaugurou duas unidades em Iporã, sendo um incubatório
de ovos, considerado o maior do País, e um frigorífico de frangos. Os novos
empreendimentos movimentam a economia da cidade e de toda a região.
Mais de 1.500 postos de trabalho serão gerados. Entre salários de funcionários e pagamento a produtores, serão injetados R$ 123 milhões por ano
em Iporã e municípios vizinhos, na primeira etapa. Serão mais de R$ 10,3
milhões por mês circulando na economia regional.
O incubatório possui área de 10 mil metros quadrados e tem como meta,
atingir a incubação de 10,5 milhões de ovos por mês. Mais de 20 granjas
irão produzir ovos férteis, para atender a demanda do local.
O frigorífico tem 21 mil metros quadrados e teve investimentos de cerca de
R$ 180 milhões, em uma estrutura com equipamentos de alta tecnologia.
Inicialmente, o abate será de 40 a 60 mil frangos/dia, com expectativa de
atingir 90 mil aves/dia até outubro deste ano. A unidade industrial tem
capacidade para abater 200 mil aves/dia e esse número deve ser atingido
em 2023. Cerca de 230 aviários irão fornecer as aves ao frigorífico. A
produção atenderá os mercados interno e externo.

oportunidade DE INVESTIMENTO
Apartamentos para Venda
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Sendo 02 quartos, sala, cozinha, bwc
social, área de serviço e garagem.
Área Total de 63,26
Privativa de 55,93 m².

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

CONFIRA MAIS IMÓVEIS
EM NOSSO SITE:

Contendo: 1 suíte com sacada, 2
quartos com sacada, sala com sacada
e churrasqueira, cozinha, bwc social,
área de serviço, 1 vaga de garagem.

R$ 590.000

Área total: 189,11 m²
Área privativa: 130,78 m².

Agende sua visita:
WWW.CASTELOIMOBILIARIA.COM.BR
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Avenida Presidente Castelo
Branco, 3370 Sala 01,
Umuarama-PR

m²,

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
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19/20
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PRATA
BRANCO
PRETO
BRANCO
BRANCO
PRATA
MARROM
BRANCO
PRATA
PRETO
PRATA
CINZA
PRETO
BRANCO
BRANCO
PRATA
BRANCO
BRANCO

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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QUAL SUA OPINIÃO?

É gentil um homem pagar a conta num encontro? Sim. É obrigação? Não. O episódio que envolveu o ator Caio Castro (nas
redes sociais) não é sobre a conta do jantar, é sobre igualdade de direitos, de divisão de papéis, de emancipação feminina,
de poder, de autonomia. O que você acha?

Zélia Casoni
(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

“Se, com a tua boca, confessares Jesus
como Senhor e, em teu coração, creres
que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.” (Romanos 10.9)

SABADOU

ARQUIVO PESSOAL

ESGOTADO

Que os recursos da natureza são limitados,
todo mundo já sabe, mas a quinta-feira
(28) marcou o Dia da Sobrecarga da Terra,
data criada para sinalizar que a partir
desse momento, tudo o que nosso planeta
pode produzir em um ano já foi consumido
pelos seres humanos.
***
Ou seja, em sete meses, gastamos tudo o
que o meio ambiente poderia gerar até o
final de 2022. A primeira vez que essa conta
foi realizada, em 1971, demoramos até o dia
25 de dezembro para o esgotamento desses
bens. O cálculo é feito pela Global Footprint
Network, dividindo a capacidade de produção dos recursos da Terra em um ano pela
demanda humana no mesmo período e multiplicando o valor por 365 dias. (Folha)

Sirley Fátima de Souza (à direita) -, encerra evento com sucesso em Campo Mourão

APLAUDIDÍSSIMA!
A consultora credenciada do
Sebrae, Sirley Fátima de Souza
(Batatinha), encerrou com maestria o evento SIPAT 2022, em
Campo Mourão. Com uma vasta
programação elaborada pela
Comissão de Segurança e Medicina do Trabalho / Prefeitura
Municipal o evento aconteceu
no Celeiro Eventos, no último
dia 26 e movimentou o calendário da cidade. Um público de
2.500 pessoas (divididos em 2
momentos) aplaudiram de pé a
performance da palestrante que
falou sobre: autoconhecimento, consciência, valorização,
mudança, acolhimento e aceitação encantando a todos os
presentes.Uma iniciativa excelente para gestores que pretendam capacitar e conscientizar
seus colaboradores.

***CONTATOS:
(44) 9988-6567 /
sirleybatatinha

IDEAL

Uma matemática afirma ter encontrado a
fórmula perfeita para o bom-humor. E aqui
vai uma dica: não é muito boa para aqueles
que não gostam de acordar cedo. Segundo a
britânica Anne-Marie Imafidon, as pessoas
podem começar o dia da melhor maneira possível se seguirem seus conselhos. A fórmula
foi desenvolvida com base em uma pesquisa
com 2.000 adultos no Reino Unido que foram
questionados sobre suas rotinas matinais e
como se sentiram depois. O estudo aponta
que a melhor hora para despertar é as 6h44
da manhã, mas a pessoa não deve sair da
cama até exatamente 7h12, este tempo é
para acordar, espreguiçar.
***
Depois, deve ser seguido de 21 minutos de
exercício, passando 10 minutos no chuveiro
e terminando com longos 18 minutos de café
da manhã. Anne-Marie se baseou nos resultados de uma pesquisa que descobriu que três
em cada dez britânicos acordam de mau humor, enquanto um quarto dos entrevistados
não enxerga uma melhora em seu ânimo até
às 11h. Com base nos dados, a matemática
construiu uma fórmula para calcular quanto
tempo as pessoas devem passar tomando
banho, comendo, se exercitando e fazendo
outras atividades com base em quanto tempo
elas dormem e ficam na cama. (O Globo)

