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Qualificação prepara professores
para o combate ao cyberbullying
Professores, pedagogos, técnicos e agentes com atuação em organismos 
da rede de proteção à criança e ao adolescente têm encontro marcado 
hoje e amanhã, para discutir um assunto de grande impacto no dia a 
dia da sociedade, afetando pessoas de praticamente todas as idades: o 

cyberbullying. As Secretarias de Educação e Assistência Social, junto com 
o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizam 
um curso de capacitação para os profissionais da rede pública e privada 
que lidam com a questão durante o trabalho de rotina. l 11
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Pela nona
vez, cai a
projeção

da inflação
l 2

Brasil tem mais
de 16,5 mil

candidatos a
deputado estadual

l 3

PR aumenta
a pena para

quem maltrata
os animais

l 4

Premiação

Foi iniciada ontem na Câmara Municipal, a discussão sobre uma proposta de autoria do Poder Executivo, que altera 
lei municipal de 2014 sobre o Sistema Tributário do Município de Umuarama. A mudança no Código vigente cria a 
Comissão Permanente Para Atualização da Planta de Valores Genéricos dos Imóveis, que deverá atuar regularmente 
na atualização do cadastro imobiliário dos imóveis prediais e territoriais localizados na zona urbana.                 l 6

Justiça no
Bairro levará

serviços jurídicos,
sociais e de saúde

l 8

   

A 30ª edição do Rally dos Sertões entra para a história como um dos maiores eventos esportivos e turísticos já realizados em Umuarama. Durante 
três dias, o Lago Aratimbó e o Parque de Exposições receberam milhares de pessoas com diversas atrações culturais e esportivas, culminando 
com a chegada dos veículos e motos de competição que vão percorrer mais de 7,2 mil km de trilhas e estradas do Sul ao Norte do país.    l 7
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Umuarama

Empresário/empregador
Contribui com 11% sobre o pró-labore, en tre R$
1.212,00 (R$ 133,32) e  R$ 7.087,22 (R$ 779,59)..
Autônomo
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)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 7.087,22 (R$ 779,59) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 7.087,22 (R$ 779,59). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 7.087,22. 4) Aut. espe cial: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.

Índice em % JUN JUL ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,67 -0,68 4,77 10,07
IGP-M (FGV) 0,59 0,21 8,39 10,08
IGP-DI (FGV) 0,62 -0,38 7,44 9,13

Índice MAI JUN JUL
IGP-M (FGV) 1,1072 1,1070 1,1008
IGP-DI (FGV) 1,1056 1,1112 1,0913
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 13,75%  | TJLP: 7,01%

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IIRR  22002222:: 4ª parcela
vence em 31/08, com juros Selic de 3,05%.

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

26/7 a 26/8 0,7385 0,7385 0,2373
27/7 a 27/8 0,7386 0,7386 0,2374
28/7 a 28/8 0,7132 0,7132 0,2121
1/8 a 1/9 0,7421 0,7421 0,2409
2/8 a 2/9 0,7420 0,7420 0,2408

Ações % R$
Petrobras PN +2,50% 34,48 
Vale ON -1,93% 66,91 
ItauUnibanco PN -0,34% 26,60 
Magazine Luiza ON -1,31% 4,52 
Banco Pan PN +10,74% 7,94 
IRB Brasil ON -5,58% 1,86

IBOVESPA: +0,02% 112.323 pontos

Iene 138,74
Libra est. 0,85
Euro 1,00
Peso arg. 138,34

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,9% 5,0320 5,0330 -2,7%

PTAX  (BC) -0,9% 5,0423 5,0428 -2,8%

PARALELO -0,7% 4,9100 5,3300 -2,7%

TURISMO -0,7% 4,9100 5,3100 -2,7%

EURO -0,9% 5,0413 5,0428 -4,7%

R$/m2 JUN JUL %m %ano %12m
Paraná 2.072,20 2.206,04 6,46 10,12 12,38
Norte 2.035,05 2.051,35 0,80 5,81 5,84
Oeste 2.227,55 2.241,57 0,63 9,83 12,01

DÓLAR 29/08

Iene R$ 0,0364
Libra est. R$ 5,91
Peso arg. R$ 0,036
R$1: 1.365,00 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 29/08 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. JULHO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

I R$ 1617,00 
II R$ 1680,80 

III R$ 1738,00 
IV R$ 1870,00

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)

JJUUNN JJUULL AAGGOO
TJLP (%) 6,82 7,01 7,01
Sal. mínimo 1.212,00 1.212,00 1.212,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA set/22 1.534,75 -70,50 3,2%
FARELO set/22 478,40 0,30 8,1%
MILHO set/22 683,75 15,00 11,0%
TRIGO set/22 820,00 35,25 1,5%

SOJA 169,72 -0,1% -1,8% 167,00
MILHO 77,30 0,0% 4,1% 77,00
TRIGO 107,19 -1,0% -4,1% 110,00
BOI GORDO 293,55 -0,2% -2,4% 290,00
SUINO 6,71 -0,6% 10,5% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 29/08 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

Em 29/08 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 29/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 177,00 -0,6% -3,3%
SOJA Paranaguá 191,00 0,0% -2,1%
MILHO Cascavel 84,00 0,0% 5,0%

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Empregados - taxas de desconto
Até um salário mínimo (R$ 1.212,00) 7,5%
De R$ 1.212,01 a R$ 2.427,35 9%
De R$ 2.427,36 a 3.641,03 12%
De R$ 3.641,04 a R$ 7.087,22 14%

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

VVeenncc..::  eemmpp..  2200//0088  ffííssiiccaass  1155//0088,,  ddoommééssttiiccooss  0066//0088

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
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PREVISÃO DO TEMPO

Palavras cruzadas

sdfasd

adfad

asdfa

sdafa

dfads

adsfad

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

asdfads

Horóscopo nascido em 12 de julho

dfads

sdafad

dsafad

dasfad sadfadsf

adfad
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concurso: 648
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 00 07 07 01 09 09 06

Super Sete concurso: 288C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

AGOSTO

03 06 09 23 25 28 30

Crescente
03/09 - 15h08

Cheia
10/09 - 06h58

   Loterias
Megasena

03 05 06 07 09 11 12 15 
17 18 19 20 21 24 25 

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 30/8/2022

concurso: 2514Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2357Lotomania

65.274
24.176
26.676
77.433
67.910

15 27 30 41 46 49 58 
YPIRINGA/RS

02 04 32 34 53
concurso: 5935

05 15 24 34 45 52 

Sol

Paranaguá
max 18
min 14

max 23
min 11

Cascavel
max 20
min 7

Foz do Iguaçu
max 22
min 11

max 21
min 9

Curitiba
max 12
min 7

FASES 
DA LUA

Quarta 31/8/2022

Sol
Quinta 1º/9/2022

Sol

07 11 13 20 25 28 37 40 46 48
50 55 57 58 64 75 83 90 91 00

Nova
27/08 - 05h16

Minguante
17/09 - 18h52

concurso: 2609

SolSol Sol

@tribunahojenewsumuarama

Cheia
10/09 - 06h58

Nova
27/08 - 05h16

Crescente
03/09 - 15h08

Minguante
17/09 - 18h52

Mercado financeiro reduz pela
nona vez a projeção da inflação

A previsão do mercado finan-
ceiro para o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), considerada a inflação 
oficial do país, caiu de 6,82% 
para 6,7% neste ano. É a nona 
redução consecutiva da pro-
jeção. A estimativa está no 
Boletim Focus de ontem (segun-
da-feira, 29), em pesquisa divul-
gada semanalmente pelo Banco 
Central (BC), com a expectativa 
de instituições para os principais 
indicadores econômicos.

Para 2023, a estimativa 
de inflação ficou em 5,3%. 
Para 2024 e 2025, as pre-
visões são de 3,41% e 3%, 
respectivamente.

A previsão para 2022 está 
acima da meta de inflação que 

Brasil gerou quase 219 mil
empregos formais em julho

O Brasil gerou 218.902 
vagas de empregos com car-
teira assinada no mês de julho. 
No acumulado de 2022, foram 
gerados 1.560.896 empregos 
formais, conforme consta do 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Novo 
Caged) divulgado ontem (29) 
pelo Ministério do Trabalho e 
Previdência.

Entre agosto de 2021 e julho 
de 2022 (últimos 12 meses), 
o saldo positivo ficou em 
2.549.939 vagas geradas. Com 

deve ser perseguida pelo BC. A 
meta, definida pelo Conselho 
Monetário Nacional, é de 3,5% 
para este ano, com intervalo de 
tolerância de 1,5 ponto percen-
tual para cima ou para baixo. 
Ou seja, o limite inferior é de 
2,25% e o superior de 5,25%.

Em julho, a inflação recuou 
0,68%, após aumento de 
0,67% registrada em junho. 
Com o resultado, o IPCA acu-
mula alta de 4,77%, no ano, e 
10,07%, em 12 meses. No mês 
de agosto, o IPCA-15, a prévia 
da inflação oficial, também 
registrou deflação de 0,73%, 
menor que a de junho (alta de 
0,13%), segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística.

PIB E CÂMBIO
As instituições financeiras 

consultadas pelo BC elevaram 
a projeção para o crescimento 
da economia brasileira este ano 
de 2,02% para 2,10%. Para 2023, 
a expectativa para o Produto 
Interno Bruto (PIB) – a soma de 
todos os bens e serviços produ-
zidos no país – é de crescimento 
de 0,37%. Em 2024 e 2025, o 
mercado financeiro projeta 
expansão do PIB em 1,8% e 2%, 
respectivamente.

A expectativa para a cota-
ção do dólar manteve-se em 
R$ 5,20 para o final deste ano. 
Para o fim de 2023, a previsão 
é de que a moeda americana 
também fique nesse mesmo 
patamar. 

isso, o estoque total de traba-
lhadores com carteira assinada 
está em 42.239.251. Ainda 
segundo o Caged, de julho de 
2020 a julho de 2022, o saldo 
positivo está em 5.542.283 
novos postos de trabalho 
“decorrentes de 43.141.648 
admissões e 37.599.365 desli-
gamentos no período”.

Os cinco segmentos anali-
sados registraram saldos posi-
tivos em julho. O maior cres-
cimento foi o de serviços, que 
apresentou saldo positivo de 

81.873 postos de trabalho for-
mais. O grupamento indústria 
registrou 50.503 novos pos-
tos; e o comércio gerou 38.574 
vagas no mês.

No acumulado do ano, a 
construção civil foi o setor com 
melhor desempenho, ao regis-
trar crescimento de 9,38% (ou 
216.585 novos postos) no esto-
que de empregos formais. O de 
serviços gerou 874.203 vagas 
(alta de 4,56%), seguido pela 
indústria, com 266.824 novos 
empregos (3,37%).
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Brasil tem mais de
16,5 mil candidatos
a deputado estadual

A Justiça Eleitoral rece-
beu pelo menos 28 mil regis-
tros de candidaturas para as 
eleições de outubro. Do total, 
16.507 disputam uma vaga de 
deputado estadual e 592, de 
deputado distrital. A região 
com o maior número de can-
didatos a deputados esta-
duais é a Sudeste, com 5.582. 
Em segundo lugar, aparece o 
Nordeste, com 4.186, seguido 
da Região Sul, com 2.326, 
Norte, com 2.909 e Centro-
Oeste, com 1.504.

Segundo dados do TSE 
atualizados na semana pas-
sada, foram recebidos 12 
registros de candidaturas 
à Presidência e 12 a Vice-
Presidência; 223 para governa-
dor, 236 para senador, 10.456 
para deputado federal, e 592 
para deputado distrital.

A campanha começou no 
dia 16 e vai até 1º de outu-
bro, um dia antes do primeiro 
turno. Pela legislação eleitoral, 
os candidatos estão autoriza-
dos a fazer caminhadas, car-
reatas com carro de som e a 
distribuir material de campa-
nha até as 22h.

Na região Norte, 2.909 
pessoas disputam uma vaga 

Marco do Impeachment
será apresentado na sexta

O texto final da comissão de 
juristas que propõe um novo 
marco regulatório para proces-
sos de impeachment será apre-
sentado na próxima sexta-feira 
(2) no Senado Federal. O cole-
giado é presidido pelo ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Ricardo Lewandowski.

Na última reunião da 
comissão, realizada no início 
de agosto, Lewandowski afir-
mou que o texto a ser sugerido 
ao Senado para substituir a 
atual Lei do Impeachment (Lei 
1.079, de 1950) será “enxuto e 
denso”, privilegiando entre 
outros pontos a ampla defesa 
dos acusados.

“Já temos um texto muito 
denso, com contribuições 

O Paraná lidera a lista na região Sul do País com 894 candidatos a 54 vagas na Assembleia 
Legislativa

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

de deputado estadual. No 
Nordeste, 4.186 pessoas dis-
putam uma vaga de deputado 
estadual nos nove estados. A 
Bahia é o estado com o maior 
número de candidatos da 
região: 900 para 63 vagas.

No Centro-Oeste, 592 dispu-
tam uma vaga de deputado dis-
trital e 1.504 disputam uma vaga 
de deputado estadual em três 
estados. Goiás é o estado com 
o maior número de candidatos 
da região: 791 para 41 vagas.

No Sudeste, 5.582 pes-
soas disputam uma vaga de 

deputado estadual nos quatro 
estados. São Paulo é o estado 
com o maior número de can-
didatos da região: 2.040 que 
disputam 94 vagas.

E finalmente no Sul, o 
Paraná lidera a lista com 894 
candidatos a 54 vagas. Em 
segundo lugar, está o Rio 
Grande do Sul com 823 can-
didatos para 55 vagas e, em 
último, Santa Catarina, com 
609 para 40 vagas. No Sul, 
2.326 pessoas disputam uma 
vaga de deputado estadual nas 
três unidades federativas.

riquíssimas. Mas chegou o 
momento de nós, de certa 
forma, condensarmos o texto 
e o consolidar. Um texto mais 
enxuto, que inclua as altera-
ções feitas na Constituição de 
1988. Que verticalizemos na 
parte procedimental a ampla 
defesa dos acusados nestes 
processos de responsabili-
dade”, disse Lewandowski.

A comissão de juristas foi 
criada em março pelo pre-
sidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco, para quem a Lei do 
Impeachment está defasada 
em relação à Constituição de 
1988. Cabe ao colegiado apre-
sentar o anteprojeto com defi-
nições dos crimes de responsa-
bilidade e o rito dos processos 

de julgamento. O prazo para a 
comissão encerrar os trabalhos 
é 19 de setembro.

LEWANDOWSKI disse que o texto que 
substitui a atual Lei do Impeachment será 
“enxuto e denso”, privilegiando a ampla 
defesa dos acusados
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Quase saem no tapa
Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro, 
e o deputado federal André Janones (Avante), aliado de 
Lula (PT), quase saíram no tapa nos bastidores do debate 
presidencial na Band no domingo (28). Eles precisaram ser 
contidos por seguranças. A confusão começou quando Lula 
citou queda no desmatamento em seu governo e Salles 
contestou aos gritos: “Mentiroso”. Os petistas responderam. 
“Olha a boiada”. Foi quando Janones e Salles quase se 
agrediram. A segurança do debate disse que quem não 
respeitar as regras será retirado do local.

E teve mais...
Depois Janones brigou nos bastidores do debate presidencial 
com outros dois bolsonaristas: os candidatos a deputado 
Adrilles Jorge (PTB-SP) e Nikolas Ferreira (PL-MG). Organizadora 
do debate, a Band mobilizou um cordão de segurança para 
separar as campanhas. Enquanto Janones detalhava a briga 
com Salles à imprensa, Nikolas se aproximou a passou a imitar 
o deputado federal com gestos de caráter homofóbico. Janones 
se levantou e fez uso de palavrões. Adrilles Jorge se juntou às 
provocações e xingamentos, bem como o ex-presidente da 
Fundação Palmares Sérgio Camargo, chamado pelo apoiador de 
Lula de “capitão do mato”.

Isonomia

Um Projeto de Resolução entrou ontem pela segunda vez em 
pauta, na sessão ordinária na Câmara Municipal. Aprovado, será 
encaminhado para a sanção do chefe do Executivo. A proposta, 
tem objetivo de corrigir distorções relacionadas à progressão 
na Carreira dos servidores efetivos da Câmara, relacionadas 
às alterações realizadas pelo Executivo em respeito ao Plano 

de Carreira, Cargos, Empregos, Salários, Remuneração e 
Vencimento dos Servidores Ativos da Administração Direta, 

Indireta Autárquica e Fundacional. Tal direito é concedido aos 
servidores efetivos do Executivo, mas não o é garantido aos 

servidores do Legislativo.

Uso particular
Proposto pelos vereadores 
Ronaldo Cruz e Newton 
Soares, um Projeto de Lei 
que entrou em discussão em 
primeiro turno na sessão de 
ontem, autoria a Prefeitura 
a disponibilizar o uso de 
Caminhão Limpa Fossa e 
Caminhão Poli Guindaste em 
propriedades particulares 
na cidade. A justificativa, foi 
apresenta como medida de 
importância sanitária e de 
aumento de qualidade de vida 
da população umuaramense, 
pois serão seguidos alguns 
critérios como o uso somente 
em solicitação e urgência dos 
serviços solicitados. Caberá ao 
Poder Executivo regulamentar, 
via Decreto Municipal, 
a Lei, se for aprovada e 
as despesas decorrentes 
correrão por conta de dotação 
orçamentária própria, 
suplementadas se necessário.

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Sinais sonoros
Um projeto do vereador 
Clebão dos Pneus, visa 
autorizar o Município a 
utilização sinais sonoros 
adequados para alunos 
com Transtorno do Espectro 
Autista – TEA, em escolas 
municipais e CMEIs, 
substituindo às sirenes comuns 
– nos horários de início e 
término das aulas. Consta no 
texto que as sirenes e alarmes 
deverão, gradativamente, ser 
substituídos por sinaleiros 
musicais, de acordo com a 
necessidade de reposição 
do equipamento. A proposta 
quer garantir a segurança dos 
alunos com TEA, evitando que 
sejam prejudicados pelo uso 
de sinais sonoros inadequados 
a eles. O projeto foi discutido 
em primeiro turno, ontem 
em sessão na Câmara. Se 
aprovado em duas sessões, 
segue para sanção do Prefeito.
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Paraná terá aumento
de pena para quem
maltratar animais

Os deputados paranaen-
ses aprovaram na sessão ple-
nária ontem (segunda-feira, 
29), na Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep), a proposta 
que prevê a ampliação de 
penalidades para crimes de 
maus-tratos contra animais 
domésticos e silvestres em 
todo o estado. O projeto de lei 
11/2022, que altera o artigo 28 
da Lei Estadual nº 14.037, de 20 
de março de 2003, que instituiu 
o Código Estadual de Proteção 
aos Animais, avançou em pri-
meiro turno de votação.

A alteração prevê que, 
além de multa, os infratores 

Estado ultrapassou o número de
100 mil novos empregos em 2022

O Paraná fechou o mês de 
julho deste ano com um saldo 
de 16.090 contratações com 
carteira assinada, rompendo a 
marca das 106 mil admissões 
formais em 2022. Foi o terceiro 
melhor desempenho do País no 
período, atrás apenas de São 
Paulo (67.009) e Minas Gerais 
(19.060). O resultado também é 
superior ao conjunto de todos 
os estados do Norte (16.080).

Quando comparado com os 
vizinhos da Região Sul, o resul-
tado é mais que o dobro do 
alcançado pelo Rio Grande do 
Sul (7.511) e quase quatro vezes 
superior ao de Santa Catarina 
no mês passado (4.551).

O levantamento é do 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) 
e divulgado nesta segunda-
-feira (29) pelo Ministério do 
Trabalho e Previdência.

Com sete resultados posi-
tivos em sequência, o Paraná 
chega à marca de 106.875 con-
tratações em 2022, o quarto 
melhor desempenho do Brasil, 
imediatamente após São Paulo 
(454.605), Minas Gerais (159.628) 
e Rio de Janeiro (118.394). Santa 
Catarina, com 89.065 vagas, 
finalizou na sexta posição. Já o 
Rio Grande do Sul apareceu em 
oitavo, com 81.991.

“Mais um excelente resul-
tado conquistado pelo Paraná 
na geração de emprego. 
I s s o  d e m o n s t ra  q u e  o 

também serão responsabi-
lizados pelo pagamento das 
despesas com tratamento 
veterinário do animal, per-
derão a guarda, a posse ou a 
propriedade, e serão proibidos 
de adquirir a tutela de animais 
pelo prazo de cinco anos.

Segundo a justificativa da 
proposta, o Código Estadual 
de Proteção aos Animais foi 
um grande avanço no amparo 
a animais domésticos e sil-
vestres, vedando práticas de 
maus tratos e prezando pelo 
seu bem-estar. No entanto, 
explica o texto, a única puni-
ção prevista em caso do 

descumprimento da legisla-
ção é a multa, em valor a ser 
arbitrado pelo Poder Executivo 
Estadual.

“Os casos de maus tratos 
ocasionam danos físicos e 
psicológicos aos animais e o 
atendimento aos animais res-
gatados geram diversos cus-
tos, sejam eles despesas com 
transporte, hospedagem, ali-
mentação, serviços veteriná-
rios, etc. O objetivo do pro-
jeto é justamente atualizar as 
punições a serem aplicadas a 
quem descumprir o Código de 
Proteção aos Animais”, destaca 
a justificativa.

planejamento do Governo do 
Estado implementado lá em 
2019 é muito eficaz, atraindo 
o investidor privado para um 
ambiente de paz política. 
Isso gera emprego e renda, 
a melhor política social que 
existe. Com mais esse bom 
desempenho, passamos as 100 
mil admissões no ano e fica-
mos mais próximos de bater o 
nosso próprio recorde, de 172 
mil vagas no ano passado”, 
afirmou Ratinho Junior.

Já no acumulado de 12 
meses, de agosto de 2021 a 
julho de 2022, o Estado tam-
bém segue com o melhor resul-
tado da Região Sul, com um 
saldo de 153.881 postos de tra-
balho formais, contra 126.324 
do Rio Grande do Sul e 123.389 
de Santa Catarina.

MUNICÍPIOS
Dos 399 municípios para-

naenses, 259 fecharam julho 
com saldo positivo na abertura 

de vagas, o que corresponde a 
65% do total. Em 15 deles, o 
número de contratações e de 
demissões foi o mesmo, com 
um saldo igual a 0. As outras 
125 cidades (31%) tiveram 
saldo negativo no período.

Os municípios com o maior 
saldo de contratações foram 
Curitiba (7.993), Londrina (960), 
São José dos Pinhais (658), 
Maringá (388), Colombo (380), 
Pinhais (351), Fazenda Rio Grande 
(344), Rolândia (255), Matelândia 
(226) e Arapongas (225).

RETOMADA DO EMPREGO
O Caged revelou que o Brasil 

fechou o mês de julho com um 
saldo de 218.902 empregos for-
mais (com carteira assinada), 
resultado de 1.886.537 de 
contratações e 1.667.635 des-
ligamentos. No acumulado do 
ano, foi registrado saldo de 
1.560.896 empregos, decor-
rente de 13.554.553 admissões 
e 11.993.657 desligamentos.

COM sete resultados positivos em sequência, o Paraná chega à marca de 106.875 contrata-
ções em 2022, o quarto melhor desempenho do Brasil
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Saldo de empregos
Levantamento realizado pelo 
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
(Caged) mostra que o Paraná 
fechou o mês de julho deste 
ano com um saldo de 16.090 
contratações com carteira 
assinada, rompendo a marca 
das 106 mil admissões for-
mais em 2022. Foi o terceiro 
melhor desempenho do País 
no período, atrás apenas de 
São Paulo (67.009) e Minas 
Gerais (19.060). O resultado 
também é superior ao con-
junto de todos os estados do 
Norte (16.080).

Candidatos 
pelo Brasil
A Justiça Eleitoral recebeu pelo 
menos 28 mil registros de 
candidaturas para as eleições 
de outubro. Do total, 10.456 
disputam uma das 513 vagas 
de deputado federal. A região 
com o maior número de candi-
datos é a Sudeste com 3.877. 
Em segundo lugar, aparece o 
Nordeste, com 2.939, seguido 
da Região Sul, com 1.478, 
Norte, com 1.251 e do Cen-
tro-Oeste, com 911. O Paraná 
lidera a lista com 631, para 30 
vagas. Em segundo lugar, está 
o Rio Grande do Sul, com 540 
para 31 vagas e, em último, 
Santa Catarina, com 307 para 
16 vagas.

Sem exigências
A Argentina eliminou as exi-
gências sanitárias relaciona-
das a Covid-19 para acesso 
ao país via terrestre. Com a 
mudança, o acesso voltou 
aos parâmetros anteriores à 
pandemia. Com a alteração, 
os viajantes que vão além 
de Puerto Iguazú ou que irão 
permanecer por mais de 
24 horas na Argentina, não 
precisam mais preencher a 
declaração jurada de entrada 
e saída do país. Além disso, 
não será mais exigida a con-
tratação de seguro de saúde 
para tratamento ou interna-
ção por Covid.

Banco do Agricultor
Nos últimos anos, o Estado do Paraná ganhou projeção 

nacional por suas ações junto aos produtores rurais. Uma das 
iniciativas foi o lançamento do programa inovador de finan-

ciamento com juro zero para incentivar a sustentabilidade do 
campo, como o Banco do Agricultor. Para os próximos anos, 

Ratinho Júnior deverá manter e ampliar a medida, como 
aponta em seu plano de governo para a gestão de 2023 a 
2026. “Não apenas vamos manter, como vamos ampliar o 

Banco do Agricultor, instrumento de fomento à produção e ino-
vação tecnológica a partir de linhas de financiamento subsidia-

das pelo Governo do Estado”, disse.

Pequenas 
Hidrelétricas
O Paraná deve ganhar mais 
do que a metade do número 
de Pequenas Centrais 
Hidrelétricas (PCHs) exis-
tentes em seu território em 
apenas cinco anos, somando 
21 empreendimentos a 
mais deste tipo ao grupo de 
39 existentes até o ano de 
2027. Os dados da Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) mostram que nove 
empreendimentos, que 
englobam 19 obras, são 
atualmente considerados em 
andamento. Outros 12, que 
envolvem 29 obras, ainda 
não foram iniciados.

Vagas no IFPR
O IFPR (Instituto Federal do 
Paraná) abriu nesta segun-
da-feira (29) o processo 
seletivo para o preenchi-
mento de pouco mais de 
6,5 mil vagas para cursos 
profissionalizantes técnicos 
e superiores. As inscrições 
podem ser feitas pela inter-
net, vão até às 16h do dia 
29 de setembro e custam 
entre R$ 50 e R$ 80. As 
provas serão realizadas 
no dia 6 de novembro em 
28 cidades do Estado. As 
vagas e os cursos estão 
disponíveis para Cascavel, 
Assis Chateaubriand e Foz 
do Iguaçu.

PR no páreo
É grande a expectativa 
para que o presidente da 
República, Jair Bolsonaro 
(PL), escolha quem ocupará a 
vaga destinada à advocacia, 
pela chamada regra do quinto 
constitucional, no TRF-4 
(Tribunal Regional Federal da 
4ª Região), que abrange os 
três estados da Região Sul: 
Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. O advogado 
paranaense Alaim Giovani 
Fortes Stefanello está na 
lista tríplice encaminhada à 
presidência para a escolha 
final.
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Últimas vagas para o
curso de técnico em
enfermagem do Cemil

O Centro de Educação 
Profissional São Francisco de 
Assis – a escola Técnica em 
Enfermagem do Hospital Cemil 
– está encerrando a campanha 
de matrículas 2022. As aulas 
terão início em setembro e 
a duração do curso é de dois 
anos. Restam algumas vagas.

Todas as aulas e estágios 
são no período noturno, ideal 
para quem trabalha durante o 
dia e quer estudar.

Para se matricular, entre 
em contato através do telefone 
(44) 3621-9214 ou (44) 99145-
8540 (WhatsApp), das 13 às 22 
horas. Os interessados tam-
bém podem ir pessoalmente 
até a sede da escola, que 
fica no Shopping Palladium 
Umuarama e aproveitar para 
conhecer a moderna e confor-
tável estrutura.

Todas as salas de aula são 
amplas e climatizadas, equipa-
das com recursos multimídia. A 
Escola do Cemil também pos-
sui laboratórios de aulas práti-
cas, laboratório de semiologia, 
biblioteca e área de descanso 
para os alunos.

Os estágios são realizados no 
Hospital Cemil, que é referên-
cia nacional em saúde nas mais 

Palestra inédita de Felipe Titto 
celebra os 58º anos da Aciu

A Associação Comercial, 
Industrial  e Agrícola de 
Umuarama (Aciu) comemorará 
o 58º aniversário em grande 
estilo. Fundada no dia 22 de 
setembro de 1964, a entidade 
chega a quase seis décadas de 
atuação como uma das princi-
pais do Estado.

“Uma data tão especial 
para gerações que ajudaram 
a construir essa belíssima tra-
jetória não poderia passar em 
branco. O aniversário da enti-
dade coincide com o lança-
mento da segunda edição do 
projeto Inovação & Negócios 
e, em parceria com o Sebrae, 
optamos por trazer para 
Umuarama, pela primeira vez, 
a concorrida palestra de Felipe 
Titto”, destaca o presidente 
Miguel Fuentes Romero Neto.  

A t o r,  a p r e s e n t a d o r, 

OS estágios são realizados no Hospital Cemil, referência nacional em saúde nas mais diver-
sas especialidades

ASSESSORIA

diversas especialidades, onde 
o aluno tem a oportunidade de 
vivenciar a rotina de um grande 
serviço de saúde na prática.

MELHORES 
PROFESSORES

Buscando oferecer forma-
ção altamente qualificada, a 
Escola do Cemil investe em um 
time de professores composto 
por especialistas, mestres e 
doutores, com larga experiên-
cia prática e acadêmica.

No currículo, além da 

formação prática e teórica, são 
oferecidas atividades extra-
curriculares, com palestras, 
workshops e aulas magnas, 
com especialistas renomados, 
visando ampliar as experiências 
e o conhecimento do aluno.

O objetivo do Curso Técnico 
em Enfermagem do Cemil é 
uma formação de excelên-
cia, com ensino teórico e prá-
tico integrado para ajudar a 
ampliar a oferta de bons pro-
fissionais ao mercado de saúde 
de Umuarama e região. 

empresário, influenciador digi-
tal, artista circense e chef de 
cozinha, Felipe Titto é um dos 
nomes mais requisitados pelo 
mercado publicitário e uma 
estrela em ascensão, com apro-
ximadamente seis milhões de 
seguidores no Instagram. Titto 
se destacou como apresentador 
na MTV, pelas atuações na rede 
Globo, como repórter e coman-
dando seu próprio quadro no 
Vídeo Show.

Sua carreira, entretanto, vai 
muito além do que é mostrado 
pelas câmeras, comandando 
empresas dos mais diversos 
segmentos. “Por ser midiático 
e super interativo, considera-
mos o palestrante ideal para 
a ocasião. O tema da pales-
tra, inclusive, é justamente 
Inovação & Negócios”, com-
plemente Romero Neto.

A palestra será ministrada 
no dia 20 de setembro, às 
19h30, no Metropolitan Centro 
de Eventos. Os ingressos cus-
tam R$ 100. Associados Aciu 
têm direito a 20% de desconto. 
Os detalhes e o link de acesso 
ao conteúdo estão no ende-
reço eletrônico da Aciu.

FELIPE Titto é um dos nomes mais re-
quisitados pelo mercado publicitário e uma 
estrela em ascensão, com aproximadamente 
seis milhões de seguidores no Instagram
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Drogas no Brasil
As autoridades do Brasil 
apreenderam em portos, 
aeroportos e estradas, 
somente no 1º semestre 
deste ano, 44,4 toneladas 
de cocaína, 147 toneladas 
de maconha, 62,3 kg de 
Haxixe, 1,2 toneladas de 
Skank entre outras drogas. 
Detalhe para as drogas 
sintéticas: quase 120 mil 
comprimidos de ecstasy e 
24 mil de metanfetamina. 
O País continua uma rota 
internacional de tráfico. A 
maior parte da droga tinha 
destino Europa e EUA.

Fios soltos
Líder nas pesquisas que vê 
o presidente Jair Bolsonaro 
diminuir a diferença nas 
intenções de voto, Lula da 
Silva tem escorregado. Na 
sabatina do Jornal Nacional, 
revelou que sabia com 
antecedência de operação 
da PF, em 2007, de busca 
e apreensão na casa de 
irmão investigado, e não 
lhe avisou. Ter informações 
do tipo com antecedência é 
crime. No debate da Band, 
provocado por Bolsonaro 
sobre suposta conta de R$ 
300 milhões no exterior, ele 
não desmentiu. Falou, falou 
e não tocou no assunto.

Asas do advogado
O jovem advogado Willer 
Tomaz, muito próximo 
de filhos do presidente 
Bolsonaro, comprou um 
jatinho Cessna Citation com 
sócios e o negócio foi parar 
na Justiça por causa de uma 
parcela não paga. A empresa 
de Brasília vendedora chegou 
a acioná-lo na Justiça. 

Lixeira mundial
Triste do Brasil que virou uma lixeira mundial em sua 

Costa marítima. Navios de diferentes países aproveitam a 
passagem por águas brasileiras para despejar lixo, água de 
lastro suja, óleo e dejetos. Exatos três anos após a aparição 

de manchas de óleo e piche em centenas de praias de 
Estados do Nordeste, a região voltou a reviver o problema 
ambiental. Moradores de praias de Pernambuco, Paraíba e 
do Sul da Bahia fotografaram manchas e piche na areia. Até 
um tanque enferrujado gigante apareceu na areia da praia 
de Jacumã (BA). (veja vídeo e fotos no site da Coluna). A 

Marinha já monitora a situação desde sábado e investiga. A 
Polícia Federal descobriu que as manchas que apareceram 
em centenas de praias em 2019 e 2020 foram oriundas de 

um navio de bandeira grega, cuja empresa representante no 
Brasil foi indiciada.

Willer diz em sua defesa 
que converteu o débito, uns 
R$ 400 mil, em gastos com 
consertos e revisão. E que 
agora é a outra parte quem 
lhe deve.

Puxadinho oficial

O Governo federal 
determinou a reforma de 
um prédio da União no 
Setor Bueno, em Goiânia, 
para abrigar a Secretaria 
local do Tribunal de Contas 
da União em Goiás. Tudo 
ok. Mas uma coisa chamou 
atenção: um andar será 
reservado para uma central 
da Agência Brasileira de 
Inteligência, da turma da 
espionagem oficial. 

Aldeia quer energia
A Coelba, companhia de 
energia da Bahia, entrou 
no desafio de reforçar a 
energia da Aldeia Pataxó 
Xandó, colada em Caraíva 
(BA), onde há hoje quase 
mil casas e só 40 relógios 
de medição. Prometeu 
a entrega, mas agora 
alega que espera licença 
ambiental. Indica para 
setembro a documentação 
ambiental do processo. A 
conferir.
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SEGUNDA Á DOMINGO

Rua José Dias Lopes nº 4310 
Jardim Aratimbo -  Umuarama, PR
cep:  87502-270 

HÁ 58 ANOS TRAZENDO ESPORTES
E LAZER PARA UMUARAMA

CONFIRA OS HORÁRIOS

Para mais informações:
(44) 3056-6504

SEJA UM ASSOCIADO

Umuarama inicia tramite para atualizar a
Planta de Valores Genéricos dos Imóveis

Foi iniciada ontem, (segun-
da-feira, 29) pelos parlamen-
tares do município, a discus-
são sobre uma proposta de 
autoria do Poder Executivo, 
que altera uma lei municipal 
de 2014. A legislação dispõe 
sobre o Sistema Tributário do 
Município de Umuarama.

A alteração legislativa, 
segundo o Executivo, se mos-
tra pertinente, tendo em 
vista que o Código Tributário 
vigente não prevê a Comissão 
Permanente Para Atualização 
da Planta de Valores Genéricos 
dos Imóveis.

Já justificativa, o pre-
feito Hermes Pimentel lem-
bra que a Comissão vai atuar 
regularmente na atualização 
do cadastro imobiliário dos 
imóveis prediais e territoriais 
localizados na zona urbana, 

Embriagado furta 
ambulância

dizendo que queria 
voltar pra casa
Policiais Militares atende-

ram a uma ocorrência atípica, 
registrada na noite do domingo 
(28), em Douradina. Um homem 
de 64 anos teria furtado uma 
ambulância da Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
para, segundo ele, voltar para 
casa. Com sinais de embria-
guez, o homem disse que estava 
muito cansado para seguir 
caminhando.

A situação aconteceu por 
volta das 23h, no centro da 
cidade. O acusado procurou a 
UPA e permaneceu por algum 
tempo na enfermaria. Logo 
após, ele foi até o estaciona-
mento, onde furtou uma das 
ambulâncias.

Devido à incapacidade de 
dirigir, deixou o motor afogar, 
fato que chamou a atenção de 
moradores que testemunha-
ram o episódio e ligaram para 
a polícia.

Quando questionado, o 
homem, já detido, tentou 
explicar que, por se tratar 
de um bem adquirido com 
dinheiro público, ele se sentiu 
no direito de pegar o automó-
vel emprestado. Disse também 
que estava “cansado e queria 
ir para casa”. Foi preso e enca-
minhado para a Delegacia de 
Polícia, em Umuarama.

por meio da Planta Genérica 
de Valores.

A Planta Genérica de 
Valores nada mais é do que 
o instrumento legal no qual 
estão estabelecidos os valores 
unitários de metro quadrado 
de terrenos e de construção 
do Município, o que possibi-
lita auferir o valor venal dos 
imóveis.

Serve, portanto, como 
base de cálculo para o lan-
çamento do Imposto Sobre 
a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana (IPTU), do 
Imposto Sobre Transmissão 
de Bens Imóveis (ITBI) e da 
Contribuição de Melhoria.

Sua elaboração consiste em 
um trabalho extenso, que exige 
um nível alto de detalhamento, 
pois deve considerar todas as 
peculiaridades de cada local a 
ser avaliado. Exige, ainda, téc-
nicas de avaliação que visem o 
alcance da justiça fiscal.

“Ressalte-se, oportuna-
mente, que a Planta Genérica 
de Valores é um sistema com-
posto por dados referentes à 
tributação, associados a uma 
base cartográfica, composta 
por feições espaciais, como 
faces de quadra geocodifica-
das, além de uma extensa base 

de dados de elementos de pes-
quisa, incluindo-se aí todas as 
informações sobre eles, inclu-
sive a ilustração fotográfica 
dos imóveis, e ainda a carga 
de uma equação matemática 
que irá modelar e estimar os 
valores venais do terreno”, 
aponta o texto, ressaltando 
que: “Por meio da Comissão, 
é que haverá regulamentação 
da atuação de seus membros e 
serão estabelecidos os requisi-
tos que deverão ser atendidos 
no momento da elaboração da 
Planta de Valores Genéricos 
dos Imóveis”.

MEMBROS
Os membros da comissão 

serão escolhidos segundo suas 
capacidades técnicas, devendo 
tratar-se de servidores públi-
cos atuantes na Secretaria de 
Fazenda e outros profissionais 
atuantes no setor da constru-
ção civil e análise de negócios, 
para que, com a fusão de seus 
conhecimentos, encontrem a 
melhor prática e norma téc-
nica para elaboração da Planta 
Genérica de Valores, segundo 
os componentes exigidos.

O prefeito lembra do 
Acórdão 508/22, o Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná 

que recomenda aos Municípios 
Paranaenses, a atualização 
de sua Planta no prazo de 
6 meses, em obediência ao 
Código Tributário Nacional e 
a Portaria do MCid 511/09.

FIM DA PANDEMIA
A mensagem enviada à 

Câmara Municipal reforça 
que com o fim da pandemia 
provocada pelo Coronavírus 
e demais acontecimentos 
internacionais, houve grande 
influência na economia mun-
dial, afetando, inevitavel-
mente, a economia local, 
razão pela qual é de suma 
importância levantar o valor 
real da situação dos imó-
veis e construções urbanas 

que compõe o Município de 
Umuarama, porquanto os 
valores fixados por trecho dos 
logradouros devem ser condi-
zentes com a atual situação 
econômica, diante da nova 
realidade do mercado imobi-
liário do Município.

Diante de todo o exposto, 
a criação da Comissão 
Permanente para Atualização 
da Planta de Valores Genéricos 
dos Imóveis do Município é 
imprescindível para que a atua-
lização da Planta de Valores 
Genéricos seja elaborada por 
meio de profissionais ampla-
mente capacitados, que visem 
o alcance da justiça, e em con-
formidade com as determina-
ções legais.

MUNICÍPIO segue as determinações de um Acórdão do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná que deu prazo de 6 meses para a atualização
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Sul Mato Grossense é assassinado
em estrada rural de Umuarama

O corpo de Guilherme 
Ribeiro Mantovani, 29 anos, foi 
encontrado pela Polícia Civil 
em uma estrada rural locali-
zada entre Umuarama e o dis-
trito de Serra dos Dourados. A 
investigação desvendou que 
o homem possuía anteceden-
tes criminais e, apesar de ter 
chegado há alguns meses na 
cidade, onde já estava esta-
belecido, é natural do Mato 
Grosso do Sul.

A localização aconteceu na 
tarde do sábado (27), quando 
os investigadores foram 

informados sobre a provável 
existência de um corpo na 
estrada Moema.

Ao chegarem na área rural, 
fizeram uma busca e chegaram 
ao local onde havia acontecido 
a desova.

Peritos do Instituto de 
Criminalística de Umuarama 
foram acionados e fizeram um 
levantamento da cena, onde 
encontraram sinais de violên-
cia no corpo, além de marcas 
de tiros na cabeça.

Fo i  ve r i f i ca d o  a i n d a 
que o cadáver estaria em 

decomposição há cerca de 
três dias naquele local. As 

investigações seguem em busca 
da identificação dos autores.

CORPO encontrado com sinais de violência e marca de tiro na cabeça foi recolhido ao IML
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Umuarama expandiu o universo do
Rally dos Sertões com atrações locais

A 30ª edição do Rally dos Sertões, 
neste ano foi alçado ao posto de maior 
rally do mundo, vai entrar para a his-
tória como um dos maiores eventos 
esportivos e turísticos já realizados em 
Umuarama. Durante três dias, o Lago 
Aratimbó e o Parque de Exposições 
Dario Pimenta da Nóbrega receberam 
milhares de pessoas – entre umuara-
menses e visitantes – com diversas 
atrações culturais e esportivas, culmi-
nando com a chegada dos veículos e 
motos de competição que vão percor-
rer mais de 7,2 mil km de trilhas e estra-
das do Sul ao Norte do país.

Os pilotos chegaram no final de 
manhã de sábado, 27, mas as atrações 
promovidas pela Prefeitura começa-
ram ainda na noite de sexta-feira, 26, 
com praça de alimentação, brinque-
dos infláveis, feira de artesanato, cam-
panha de vacinação e o festival Rock 
dos Sertões no Lago Aratimbó – com 
apresentações das bandas Vintage 
Music, Cavern Club e Tennessee. “Foi 
uma festa bonita, que atraiu milhares 
de pessoas e tudo gratuitamente, já 
esquentando o clima para a chegada 

RALLY dos Sertões foi uma parceria de sucesso que destaca Umuarama no cenário nacional por envolver esforços 
de várias secretarias e do empresariado local

JOSÉ A. SABINO/SECOM

do rally”, destacou o prefeito Hermes 
Pimentel, que visitou todas as atrações.

No sábado a programação foi 
aberta logo cedo com a largada do 
Cicloturismo – Rota Bairro Cioni, do 
Programa Pedala Paraná, que reuniu 
quase 500 ciclistas por um roteiro de 
mais de 40 km por estradas rurais. 
Os mais corajosos também puderam 
aproveitar, gratuitamente, a atração 
Body Fly Radical – um guindaste que 
içou centenas de pessoas a quase 50 
metros do chão, com toda a segurança, 
durante todo o sábado no lago, onde os 
visitantes também contaram com praça 
de alimentação, brinquedos infláveis, 
artesanato e animado por conta de DJ.

No local foi montado o portal recep-
ção dos competidores do Rally dos 
Sertões, que começaram a chegar por 
volta das 11h30, e na parte da tarde 
houve ainda mais uma etapa de ativi-
dades físicas do “Programa Eu Também 
Posso”. Enquanto isso, o parque de 
exposições se tornou a Vila Sertões e 
recebeu toda a estrutura de apoio das 
equipes participantes do rally, com 
dezenas de carretas de equipamentos, 

carros reserva, carretas médicas e 
outros serviços. A vila também contou 
com feira de artesanato, praça de ali-
mentação e outras atrações.

“Recebemos uma megaestrutura 
jamais vista na região, com dezenas 
de carretas, trailers, barracas, ôni-
bus e estações de controle, tudo num 
espaço aberto ao público com entrada 
gratuita”, disse o secretário municipal 
de Esportes e Lazer, Jeferson Ferreira.

Segundo ele, foi uma parceria de 

grande sucesso para destacar o nome 
de Umuarama no cenário nacional, que 
envolveu esforços de várias secretarias 
municipais e servidores e que vai deixar 
grandes frutos para o esporte e o turismo 
da cidade, expandindo os horizontes do 
comércio e do setor de serviços. “Tudo 
isso foi possível graças ao apoio incon-
dicional do prefeito Hermes Pimentel, 
que desde o início abraçou a bandeira do 
Rally dos Sertões e esteve presente em 
todos os momentos”, completou.

Verstappen vence GP da Bélgica e
se aproxima do bi mundial de F1

O brasileiro Pedro Gon-
çalves, o Pepê, assegurou a 
medalha de bronze na cano-
agem slalom, que estreia nos 
Jogos Olímpicos de Paris 
2024, na etapa da Copa 
do Mundo de Canoagem, 
na Comuna de Pau, nos 
Pirineus Franceses. A com-
patriota Ana Sátila competiu 
no feminino e terminou na 
quarta posição. O paulista 

Pepê, de 29 anos, chegou em terceiro lugar na prova do domingo (28) em Pau, vencida 
pelo francês Boris Neveu. A prata ficou com o italiano Giovanni de Gennaro. Representan-
te brasileiro na Olimpíada de Tóquio em 2021, Pepê vem fazendo uma temporada exitosa 
este ano no slalom extreme. Em junho ele já conquistara o ouro na etapa de Augsburg 
(Alemanha) e bronze na etapa de Praga (República Tcheca). 

DIVULGAÇÃO

A Fórmula 1 retornou no domingo 
(28), após uma pausa de quase um mês, 
e viu tudo continuar como estava antes. 
O holandês Max Verstappen, líder da 
temporada, venceu o GP da Bélgica, 
chegando ao nono triunfo em 14 cor-
ridas neste ano. Nem mesmo uma 
punição, que fez Verstappen largar da 
13ª posição, impediu que o piloto da 
Red Bull Racing dominasse a prova no 
circuito de Spa-Francorchamps. Com 
o resultado, Verstappen foi a 284 pon-
tos na tabela de classificação dos pilo-
tos, 93 a mais que o mexicano Sergio 
Pérez, vice-líder e companheiro de 
equipe, que soma agora 191 pontos. 

Restam ainda oito corridas para o fim 
da temporada, mas o bicampeonato do 
holandês (campeão em 2021) parece 
inevitável.  

Verstappen venceu a prova com 
uma robusta vantagem de quase 18 
segundos para o segundo colocado, 
que foi o companheiro de RBR, Sergio 
Pérez. Carlos Sainz fechou o pódio em 
terceiro, já 26 segundos após o holan-
dês cruzar a linha de chegada. O bri-
tânico George Russell, da Mercedes, 
ficou em quarto. No domingo (4), às 
10h, os pilotos voltam a competir o GP 
da Holanda, no circuito de Zandvoort, 
a 15ª corrida da temporada 2022.
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Programa Justiça no Bairro levará
serviços jurídicos, sociais e de saúde

Entre os dias 23 e 24 de 
setembro, moradores de 
Umuarama e Guaíra terão 
atendimentos gratuitos nas 
áreas jurídica, de saúde, 
assistência social e lazer gra-
ças ao programa itinerante 
Justiça no Bairro, instituído 
pelo Tribunal de Justiça do 
Paraná (TJPR). As ações serão 
realizadas na Universidade 
Paranaense (Unipar) – cam-
pus-sede – e são exclusivas 
para pessoas com renda de até 
3 salários-mínimos.

Os serviços incluem a emis-
são de primeira e segunda via 
do RG; atendimentos jurídi-
cos de conciliação na área de 
divórcio e pensão alimentícia; 
retificação de nome; perícias; 
tutela e curatela, entre outros. 
Para ter acesso os interessa-
dos precisam ir até o local 
com os documentos neces-
sários em mãos. O atendi-
mento, por ordem de chegada, 
será por meio de distribui-
ção de senhas, com exceção 
das perícias, que devem ser 

PROGRAMAÇÃO
Setembro
23/09 e 24/09 – Umuarama e Guaíra
Local: Unipar: Praça Mascarenhas de Moraes, 4882 – Centro

Serviços com agendamento prévio
- Perícias e audiências de curatelas;
- Perícias de DPVAT; e
- Indenizações previdenciárias e acidentárias.

Serviços por ordem de chegada
- Emissão de primeira e segunda via do RG;
- Atendimentos jurídicos de conciliação na área de divórcio e pensão 
alimentícia;
- Regularização de documentos como RG, CPF e Carteira de Trabalho;
- Refis (Programa de Recuperação Fiscal);
- Exame de DNA;
- Serviços de INSS e Procon;
- Registro Civil; e
- Serviços de saúde.

agendadas com antecedência 
pelo telefone do programa: 
(41) 3200-2801.

“Se a pessoa vai para rea-
lizar um divórcio e precisa 
mudar sua carteira de identi-
dade, pode ter a possibilidade 
na hora, porque o juiz estará 
ali. Será possível retirar o nome 
que havia adotado. Costumo 
dizer para a população levar 
a pastinha de documentos já 
que, muitas vezes, você pode 
chegar lá e ter acesso a outras 
coisas”, destacou a desembar-
gadora do Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná e idea-
lizadora da iniciativa, Joeci 
Machado Camargo.

Com a colaboração de 
diversas instituições parcei-
ras, o Programa Justiça no 
Bairro existe há 20 anos e 
presta atendimentos à popu-
lação em diversas localidades 
do Estado, aproximando a 
Justiça do cidadão. A inicia-
tiva é composta por magistra-
dos, promotores, advogados 
voluntários, estudantes de 

Direito, professores, médi-
cos, psicólogos, assistentes 
sociais, entre outros.

O objetivo é reduzir o 
tempo médio de tramitação de 
processos, viabilizando perí-
cias e atendimentos que esta-
vam represados nas comarcas 
atendidas. Com o projeto, as 
ações iniciam e terminam no 
mesmo dia, gerando economia 
em horas de trabalho para o 
Poder Judiciário.

O programa foi reconhe-
cido pelo Conselho Nacional 
de Justiça que, ao editar a 
Resolução nº 460/2022, delibe-
rou sobre a forma de realização 
da Justiça Itinerante em todo 
o país e destacou o Programa 
Justiça no Bairro como um 
modelo a ser seguido.

A iniciativa coordenada 
pela desembargadora nas-
ceu nas Ruas da Cidadania 
de Curitiba e foi estendida 
para todo o Estado. “A maio-
ria da população que vive na 
periferia em qualquer cidade 
do Paraná não tem acesso à 

justiça porque estão longe, não 
conseguem sair dia de semana 
para buscar advogado. Muitas 
vezes pelo medo do desem-
prego, deixam de procurar 
seus direitos. Isso é uma forma 
de levar o judiciário a uma 
população mais vulnerável, 
de uma forma mais social, sem 
tanta burocratização, fazendo 
com que as pessoas tenham 
acesso a toda a estrutura que 
nós podemos oferecer”, ressal-
tou a desembargadora.

Atuam no programa o 
Instituto de Identificação do 

Estado do Paraná, na expe-
dição das carteiras de iden-
tidade; a LIGGA Telecom, 
que disponibiliza as redes 
de internet banda larga para 
os atendimentos; o Ministério 
Públ ico  e  a  Defensoria 
Pública, entre outros. “Todos 
os serviços do Estado do 
Paraná nos acompanham. O 
Justiça no Bairro se tornou 
o maior programa de justiça 
itinerante do Paraná, reco-
nhecido pela Secretaria de 
Estado da Justiça, Família e 
Trabalho”, disse.

Banda da PM do Paraná encanta
visitantes da Vila dos Sertões

Um dos pontos altos da rea-
lização do Rally dos Sertões 
em Umuarama, seguramente 
foi a apresentação da Banda 
da Polícia Militar do Paraná na 
noite do último sábado (27). 
Premiada e reconhecida como 
uma das melhores do país, a 
banda mostrou um repertório 
que incluiu músicas clássicas 
e populares – de Scorpions a 
Tim Maia –, surpreendendo os 
visitantes do evento.

Composta por policiais e 
bombeiros militares, todos os 
integrantes atuam em Curitiba. 
“Eles já atuaram diretamente 
na linha de frente da PM e 
Corpo de Bombeiros e hoje em 
dia têm seu serviço destinado 
exclusivamente à orquestra. 
Somos uma instituição cente-
nária que, em 2009, foi decla-
rada patrimônio histórico, 
artístico e cultural do Estado 
do Paraná”, comentou o capi-
tão Elizeu Silva, maestro e 
regente desde 2021.

Os quase 80 integrantes 
têm uma vasta experiência e 

precisam passar por um rigo-
roso processo seletivo para 
conseguir uma vaga na banda, 
criada em 12 de março de 1857 
pelo presidente do Governo da 
Província do Paraná, Zacarias 
de Góes e Vasconcelos. “Era 
a única organização musi-
cal oficializada na Província 
do Paraná e foi no dia 7 de 
setembro de 1861 sua pri-
meira apresentação pública. E 
desde então participamos ati-
vamente de solenidades diver-
sas, sejam elas militares, festas 
religiosas e civis”, detalhou.

O prefeito Hermes Pimentel 
fez questão de destacar o 
talento dos músicos e tam-
bém se disse impressionado 
com o repertório e com o nível 
de todos os músicos. “Quando 
pensamos em uma banda mili-
tar, logo imaginamos que vão 
tocar apenas hinos oficiais, 
mas a Banda da PM fez a nossa 
festa ter um brilho mais que 
especial, com rock, MPB, clás-
sico e até sertanejo. Para todos 
nós, foi realmente uma honra 
receber cada um de vocês”, 
declarou.

Esbanjando simpatia, o chef Olivier Anquier foi o mestre de cerimônia 
na entrega de prêmios aos finalistas do Concurso Gastronômico Sabores 
do Sertão, realizado em parceria com o Sebrae pela passagem do Rally 
dos Sertões por Umuarama. Os seis participantes criaram pratos utili-
zando um dos três ingredientes sugeridos (carne bovina, mandioca ou 
maracujá). Foram três finalistas: Dudu Lanches, do empresário Alan Elder 
Skiba, com o Cone Pão da Terra – espécie de shawarma com carne e 
creme de maracujá –, Le Petit Chéri, da chef Iris Lamberti Ziober, com 
o Choux Cream de Maracujá – massa de profiteroles (carolinas) rechea-
da com creme de maracujá – e o Santo Brownie, da empresária Franciely 
Carla Mendonça Fernandes vencedor da competição com o Cheesecake 
de Brownie e Maracujá – torta de queijo cremoso em massa de brownie 
(bolo de chocolate) e creme de maracujá. Olivier não poupou elogios 
à cidade e aos participantes, destacando a criatividade dos chefs e a 
forma carinhosa com que foi recebido.

JOSE A. SABINO/SECOM

COMPOSTA por policiais e bombeiros militares, todos os integrantes atuam em Curitiba
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O LENDÁRIO CÃO GUERREIRO
19:15 2D | DUB

@CINEVIPUMUARAMA

@CINEVIPOFICIAL

WWW.CINEVIP.COM.BR

A FERA 
21:00 2D | DUB

MAIS INFORMAÇÕES

Preço único R$ 10,00

Palavras cruzadas

A Lua segue ressaltando seu lado comunicativo e 
animado, o que vai se refletir no seu rendimento 
no serviço. Parcerias ou trabalho em equipe estão 
protegidos e nada será capaz de ficar no seu cami-
nho para o sucesso. Há sinal de altas doses de 
romantismo com o mozão, além de muito carinho 
e companheirismo. 

Hoje, você pode tirar proveito da sua habilidade 
de comunicação no trabalho. Aproveite as boas 
energias para expandir contatos, conquistar novos 
clientes, convencer as pessoas com mais facili-
dade e brilhar nas redes sociais. Se o seu coração 
está vago, abuse do seu charme e dê uma chance 
a um contatinho que conheceu online. 

A Lua brilha em sua Casa da Fortuna hoje e envia 
as melhores energias para você ganhar dinheiro, 
Virgem. Claro que essa grana não vai cair do céu, 
mas seus esforços e sua dedicação têm tudo para 
dar frutos agora. Se anda de olho em alguém, pode 
se incomodar com o avanço lento dessa história. 

Vale a pena caprichar na produção se quiser melho-
rar a imagem que passa aos outros. Mas também 
será preciso botar as mãos na massa se quiser 
impressionar a chefia. Algumas compras podem 
cair bem à noite. O romance ganha seriedade à 
noite, mas você pode aproveitar para conversar 
sobre as finanças do casal com o mozão.  

Você vai contar com ótimas ideias e muito pique 
nesta terça, mas precisa de disciplina para dire-
cionar tudo para a vida profissional, tá? As estrelas 
avisam que pode ter boas novas na conquista, seja 
através das mídias sociais ou com alguém de fora. 
Um astral mais leve e bem-humorado aquece seu 
coração e anima o romance.

Nesta terça, a Lua anuncia que o astral será perfeito 
para mudanças profundas. Mas, apesar das coisas 
ficarem um pouco tumultuadas em alguns momen-
tos, saiba que, no final, tudo vai correr da melhor 
maneira para os seus interesses. Tá na pista? Seu 
lado sensual se destaca e ninguém será capaz de 
resistir aos seus encantos. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos em 30 de agosto são do signo de Escorpião com a personalidade de Aquário. Fora 
ou longe do meio doméstico e familiar se dão melhor, e podem ter mais chances de progresso, 
pois assim são mais valorizados.  Seu número principal é o 38, formado de 3, Júpiter e de 8, 
Saturno. Estes astros se chocam e se agridem entre si, desde a mitologia. Juntos formam o 
11, que não se divide e nem se simplifica, que tem o seu lado idealista e generoso, embora o 
seu reverso seja cruel e agressivo. 

Horóscopo nascido em 30 de agosto

No trabalho, o jeito é apelar para sua intuição, que 
segue bombando, para identificar as boas oportu-
nidades que devem cruzar seu caminho ao longo 
do dia. Se anda sonhando com um cobertor de 
orelha, pode dar uma nova chance a alguém que 
já conhecia. No romance, as estrelas também pro-
metem excelentes energias.

Nesta terça, assuntos domésticos prometem ocupar 
a maior parte da sua atenção. Aproveite essa vibe 
pra botar ordem na casa, livrar-se da bagunça e 
de tudo o que está atulhando o seu canto. A boa 
notícia é que a paixão rola solta à noite e dá para 
fazer as pazes com o mozão na cama! Se está só, 
lembranças de um amor antigo podem atrapalhar 
uma nova conquista. 

Se depender dos astros, vai sobrar disposição para 
mergulhar no trabalho e botar ordem em tudo o que 
surgir pela frente. A boa notícia é que esse esforço 
todo está sendo notado e pode abrir caminho para 
uma promoção ou aumento mais tarde. A rotina vai 
dar as caras no romance, mas não deixe que isso 
vire um problema.

Hoje, as estrelas garantem que terá habilidade para 
lidar com as pessoas de modo geral, seja no traba-
lho ou na vida pessoal. Os relacionamentos ganham 
destaque e será preciso agir em equipe ou parceria 
para aumentar suas chances de sucesso. A sintonia 
com o mozão fica mais evidente e vocês podem 
cimentar de vez o relacionamento. 

O dia tem tudo para começar animado, mas tente 
focar no serviço e evite se envolver em mil projetos 
ao mesmo tempo. Mas é a noite que vai contar com 
as melhores vibes dos astros, bebê! Tudo indica 
que vai contar com a sorte, desde um sorteio até 
na conquista. Tá de olho em alguém? Jogue seu 
charme e use qualquer pretexto para se aproximar. 

O dia começa cheio de sonhos e expectativas. 
Aproveite pra estreitar os laços com as pessoas 
queridas, ajudar alguém, exercitar sua solidarie-
dade ou correr atrás de um projeto novo. Há sinal 
de novidades e muitas emoções na paquera. À 
noite, pode conhecer um novo crush nas redes 
sociais ou através dos amigos. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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O sinal do
celular que
precisa de 

recarga

Canto 
para guiar

o gado
(bras.)

Ondas
Curtas
(abrev.)

Cumpri-
mento
entre

amigos

Calçado 
de cantor
sertanejo

Escolas (?):
englobam 
os Institutos
Federais

Conse-
quência do
excesso de
trabalho

Ligado de
modo ínti-
mo e ne-
cessário

Manobra
proibida

em vias de
mão dupla

Gênero 
de teatro
cômico

medieval

Antenor 
Nascentes,
filólogo e
dicionarista

Discos
voadores

(sigla
inglês)

Aqui, em
francês

Atraía os
marujos

com o can-
to (Folcl.) 

Vendem a
crédito

Quantida-
de inde-

terminada 
(p. ext.)

150, em
romanos

A obra-prima de
Gilberto Freyre 

Empresa que Montei-
ro Lobato fundou

El. comp.:
falso

Classe do
Iatismo

Rio que atravessa a
região de Caxemira

Arco típico
do gótico

Etiqueta,
em inglês

Seme-
lhantes

Jurista italiano cujas ideias in-
fluenciaram o Direito

Penal
moderno

Sua
Majestade

(abrev.)

Elemento
do soneto
Sentimento
do exilado

Divididas
em setores
Sôfregos;
ansiosos

Gostam
muito de
Röntgen

(símbolo)

Cerimônia
Refrige-

rante
brasileiro

Unidade
básica do 
calendário
Bagunça

Abelha,
em inglês
Pedido de
socorro

Lance do
vôlei

Princípio
(poét.)

A mulher
nascida no país cuja 

capital é Cabul
Licença para o taxista

exercer o ofício

Andava
O filho dos 
Montec-

chio (Lit.)

3/ace — bee — ici — tag. 4/star. 9/autonomia. 14/cesare beccaria.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 8

PSC
ECOSSISTEMA
SEGMENTADAS

SIUDRIMA
AVIDOSTAG

FRACOATOR
EHGUARANA

ABOIODIAD
TECNICASBEE

CGODSOS
ACEINERENTE

ASRAFTAN
ORTOUFOSZ
FIAMSEREIA

AFEGÃNCL
AUTONOMIA

O mangue
no bioma

Mata
Atlântica

Milenar
oráculo
chinês

O sinal do
celular que
precisa de 

recarga

Canto 
para guiar

o gado
(bras.)

Ondas
Curtas
(abrev.)

Cumpri-
mento
entre

amigos

Calçado 
de cantor
sertanejo

Escolas (?):
englobam 
os Institutos
Federais

Conse-
quência do
excesso de
trabalho

Ligado de
modo ínti-
mo e ne-
cessário

Manobra
proibida

em vias de
mão dupla

Gênero 
de teatro
cômico

medieval

Antenor 
Nascentes,
filólogo e
dicionarista

Discos
voadores

(sigla
inglês)

Aqui, em
francês

Atraía os
marujos

com o can-
to (Folcl.) 

Vendem a
crédito

Quantida-
de inde-

terminada 
(p. ext.)

150, em
romanos

A obra-prima de
Gilberto Freyre 

Empresa que Montei-
ro Lobato fundou

El. comp.:
falso

Classe do
Iatismo

Rio que atravessa a
região de Caxemira

Arco típico
do gótico

Etiqueta,
em inglês

Seme-
lhantes

Jurista italiano cujas ideias in-
fluenciaram o Direito

Penal
moderno

Sua
Majestade

(abrev.)

Elemento
do soneto
Sentimento
do exilado

Divididas
em setores
Sôfregos;
ansiosos

Gostam
muito de
Röntgen

(símbolo)

Cerimônia
Refrige-

rante
brasileiro

Unidade
básica do 
calendário
Bagunça

Abelha,
em inglês
Pedido de
socorro

Lance do
vôlei

Princípio
(poét.)

A mulher
nascida no país cuja 

capital é Cabul
Licença para o taxista

exercer o ofício

Andava
O filho dos 
Montec-

chio (Lit.)

3/ace — bee — ici — tag. 4/star. 9/autonomia. 14/cesare beccaria.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL

BANCO35

O talento
que vem 
de berço

Aquele
que não
gosta de
trabalhar

Mulher
que

adminis-
tra o lar

Acalmar
(por meio
de medi-
camento) 

Em + as
(Gram.)

(?)-book,
livro

eletrônico
(Inform.)

A cidade
dos exa-

geros
(SP)

O menino
que per-
deu os
pais

Exercer
atividade;

agir

(?) de
barbear:

gilete

Banheira
japonesa
circular e

grande

O maior
de todos é
a baleia

(?)
elástica:
combate
varizes

Fonte de
matéria
orgânica

do vegetal

Objetivo 
a ser

alcançado

Tipo de
janela 

comum em
banheiros

Thiago
Pereira,
nadador

brasileiro

Natural da
cidade de

Roma 

Capaz;
habilitada

Bebida natural utili-
zada como calmante
Alvo dos cuidados 

da babá

Rumor
Deborah
Secco,
atriz 

Emissora como a
Globo ou o SBT

É reduzida com o uso 
de adesivo de nicotina

Combus-
tível do
fogão

doméstico

Botânica
(abrev.)

O 6a  pla-
neta (Astr.)

Macio
(o cabelo)

Selo de
qualidade

Saudá-
vel; sã

Valente;
corajoso

Proibiu 
(p. ext.) 
505, em
romanos

Meu, em
italiano
Pedaço 
de vidro

Sílaba de
"furor"
Erva de

contusões

Antecede
o "O"
A (?): 

sem rumo
Ainda, em
espanhol
Pão de (?),
bolo fofo

Consoantes
de "rifa"
Cobalto

(símbolo)

C S B
V A G A B U N D O

D O N A D E C A S A
N A S B O T T
T L S E D O S O

S A D I A E E
D E S T E M I D O

V E T O U A TU A R
D V R O R R F
E A N I M A L Ã

O F U R O C A C O
U N H U M O
M E I A J I M

B A S C U L A N T E
R OM A N O A P T A

3/aún — mio. 4/humo. 5/boato — ofurô. 9/vagabundo. 10/basculante.

É baixa a adesão na vacinação contra paralisia infantil
Profissionais da Secretaria 

Municipal de Saúde alertam 
pais e responsáveis para o fato 
de que em Umuarama está 
havendo uma baixa adesão à 
campanha nacional de vacina-
ção contra a paralisia infantil. E 
mais ações devem ser realiza-
das para estimular a cobertura 
vacinal. De um público estimado 
em 5.607 crianças, 2.021 doses 
foram aplicadas (36%).

Pais e responsáveis precisam 
se conscientizar de que trata-
-se de uma doença infecciosa 

grave e que o mundo todo luta 
por sua erradicação. “O imu-
nizante está disponível em 
todas unidades de saúde do 
município e só é preciso lem-
brar de levar a carteirinha de 
vacinação”, indica o secretário 
Herison Cleik da Silva Lima.

A enfermeira Jaqueline de 
Bortoli Shirabayashi, coorde-
nadora de Atenção Primária 
em Saúde, detalha que são dois 
tipos de vacina contra a paralisia 
infantil no calendário básico de 
toda criança. “A VIP é aplicada 

por injeção aos 2, 4 e 6 meses 
de vida. A VOP é a famosa goti-
nha, que é destinada a crianças 
com idade entre 15 meses e 4 
anos. Porém os pais devem ficar 
atentos porque o Ministério da 
Saúde lançou o reforço de VOP 
para todas as crianças de 1 a 4 
anos, independentemente de 
já terem tomado uma, duas ou 
mais doses”, explica.

As cidades da região que 
mais vacinaram são Cafezal 
do Sul (115%), Esperança Nova 
(103%), Brasilândia do Sul 

(96%), São Jorge do Patrocínio 
(95,7%) e Maria Helena (94%). Já 
as que menos se vacinaram são 

Ivaté (32%), Umuarama (36%), 
Iporã (43%), Mariluz (51%) e Alto 
Piquiri (54%).
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Unidade Shopping Palladium Umuarama
Centro de Educação Profissional 

São Francisco de Assis

AULAS E ESTÁGIOS NO PERÍODO NOTURNO

APONTE A CÂMERA DO SEU
CELULAR E FAÇA SUA

MATRÍCULA AGORA MESMO.

CURSO TÉCNICO 
EM ENFERMAGEM DO CEMIL
2022  - TURMA 02   -   INÍCIO DAS AULAS: SETEMBRO

ÚLTIMAS VAGAS

ASTON MARTIN V12 VANTAGE ROADSTER

A expressão máxima de estilo, som e velocidade
A Aston Martin tem o orgu-

lho de apresentar o novo V12 
Vantage Roadster, um modelo 
de produção limitada, excep-
cionalmente emocionante e 
ultraexclusivo, que combina o 
desempenho do mais potente 
Aston Martin Vantage já produ-
zido com a liberdade e o estí-
mulo aos sentidos da condu-
ção com o teto abaixado.

Com produção estrita-
mente limitada a apenas 249 
unidades para clientes de 
todo o mundo, todas vendi-
das antes do lançamento, o 
V12 Vantage Roadster possui 
uma combinação atraente de 
design, suspensão eficiente, 
bitola larga e – pela primeira 
vez em um Vantage Roadster 
– o potente motor V12 biturbo 
de 5,2 litros. Com velocidade 
em linha reta abrasadora e o 
uivo não filtrado do sonoro 
motor de 12 cilindros de 700 cv 
da Aston Martin, o V12 Vantage 

Brasil tem mais de 30 multas por hora pro uso do celular ao volante
A rotina apertada e a 

dependência do celular para 
os compromissos do cotidiano 
fazem com que os motoristas 
se arrisquem no trânsito e, 
mesmo sabendo dos perigos, 
mexam no celular enquanto 
dirigem. Resultado: quase 
30 infrações de trânsito por 
hora em todo o País, segundo 
levantamento da Associação 
Brasileira de Medicina de 
Tráfego (Abramet). A entidade 
mostra problema maior que 
multas. O uso do aparelho de 
telefone é responsável por, em 
média, até 57% dos acidentes 
entre os motoristas que têm 
entre 20 e 39 anos.

“Recentemente o Maio 
Amarelo trouxe à tona toda 
essa preocupação. Mas, é 
importante dizer que o trânsito 

Roadster eleva a experiên-
cia de condução com capota 
aberta a um novo nível.

Roberto Fedeli ,  dire -
tor técnico da Aston Martin, 
afirma: “Trabalhamos ardua-
mente para garantir que o V12 
Vantage Roadster possua a 
mesma potência e dinamismo 
que caracteriza o V12 Vantage, 
superando-o em termos de 
excitação sensorial bruta que 
você só consegue ter ao dirigir 
com a cabine ao ar livre. Com 
mais potência e torque do que 
qualquer Vantage Roadster 
anterior, um chassi bitola larga 
com calibração de suspensão 
precisamente ajustada e até 
dez vezes a carga aerodinâ-
mica do Vantage Roadster 
de produção em série, esta é 
uma máquina de tirar o fôlego 
criada para nossos clientes 
mais entusiásticos”.

A chave para esta emo-
cionante experiência de 

condução é a potência do 
motor. Desenvolvendo 700 cv 
a 6.500 rpm e 753 Nm de tor-
que a 5.500 rpm, o V12 (de 60 
graus) e 5,2 litros é uma verda-
deira força da natureza. Com 
uma relação peso-potência 
de 372 cv por tonelada e uma 
entrega infinitamente impres-
sionante, que combina res-
posta em marcha sem esforço 
com aceleração épica, cada 
aperto no acelerador do V12 
Vantage Roadster leva a uma 
adrenalina inesquecível.

Acelerando da imobilidade 
até 100 km/h em apenas 3,5 
segundos e com uma veloci-
dade máxima de 320 km/h, o 
V12 Vantage Roadster ocupa 
o mais alto escalão de desem-
penho de carro esportivo con-
versível. Com uma transmissão 
automática ZF de 8 velocida-
des e diferencial de desliza-
mento limitado (LSD) mecâ-
nico montado na traseira, o 

envolve vidas e sobre elas 
precisamos falar e estar aten-
tos o tempo todo”, assinala o 
responsável pela plataforma 
Estar Digital, Adriano Krzyuy. 
A plataforma, presente em 
seis cidades do Paraná, pode 
ser acessada no celular, via 
app. “Mas nem por isso pre-
cisa ser observada enquanto o 
motorista dirige. Longe disso! 
Oferecemos um sistema para 
dar mobilidade ao trânsito, 
contribuindo para a oferta 
de vagas nas regiões centrais 
onde as vagas são escassas e 
extremamente importantes”.

ACIDENTES
Adriano comenta que ainda 

é comum encontrar motoristas 
desatentos, que insistem em 
falar ao telefone ou utilizar 

APENAS duas unidades do do Novo V12 Vantage Roadster  serão disputadas ao Brasil

FOTOS:  DIVULGAÇÃO

carro possui a pureza e o equi-
líbrio de um layout de tração 
traseira com motor central 
dianteiro. Uma calibração oti-
mizada da transmissão mini-
miza as velocidades de troca 
e maximiza a interação do 
motorista, enquanto o soft-
ware adaptável no sistema de 

controle da transmissão moni-
tora as condições de operação 
e as demandas do motorista 
para melhorar a sensação de 
resposta e controle.

A produção do V12 Vantage 
Roadster deve começar em 
setembro Duas unidades serão 
entregues no Brasil.

aplicativos de envio de mensa-
gem instantânea, até mesmo 
navegar em redes sociais, 
enquanto digerem. “Essa falta 
de atenção coloca em risco a 
integridade dele e de todos. No 
trânsito, todos estamos envol-
vidos”, pontua.

Organizar  o trânsito, 
como propõe a plataforma 
Estar Digital, uma solução 
para o estacionamento rota-
tivo público com fiscaliza-
ção das vagas, vai ao encon-
tro da Política Nacional de 
Mobilidade Urbana. A Lei n° 
12.587/12, que trata sobre o 
assunto, é fruto de uma das 
maiores preocupações da 
atualidade: o número cada 
vez maior de veículos auto-
motores de uso individual e 
os problemas relacionados 

à mobilidade urbana. “Nesta 
lista, podemos citar os aci-
dentes de trânsito”, afirma 
Adriano.

Embora nos últimos 20 
anos o número de vítimas 
de trânsito no Brasil venha 
caindo, ele é alto o suficiente 
para deixar o País de fora, por 
exemplo, da meta proposta 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), de cortar pela 
metade este tipo de fatali-
dade. Cento e quarenta e oito 
anos após o primeiro acidente 
de carro no mundo, quando a 
cientista irlandesa Mary Ward 
perdeu a vida quando pas-
seava com a família, num carro 
a vapor, ainda é notícia no 
mundo a fatalidade causada 
pela irresponsabilidade atrás 
do volante. “O Brasil ocupa 

o quinto lugar no ranking 
mundial de mortes no trân-
sito. É muito grave”, comenta 
Adriano, citando dados deste 
ano do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA).

O uso do aparelho de telefone é responsável 
por, em média, até 57% dos acidentes entre 
os motoristas que têm entre 20 e 39 anos
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AMAROK V6 HIGH 18/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 214.900,00
AMAROK V6 EXTREME 19/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 249.900,00
BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 259.900,00
COBALT 1.8AT LTZ 18/19 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 73.900,00
CRUZE LT TURBO 17/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00
CRUZE LT TURBO 19/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 118.900,00
CRUZE LTZ 2 TURBO 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 113.900,00
CRUZE SPORT6 PREMIER 20/20 MARROM COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 129.900,00
ONIX 1.0MT LT 19/20 PRATA COMPLETO R$ 72.900,00
PRISMA 1.4 LTZ 18/19 VERMELHO COMPLETO, COURO R$ 74.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 224.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 239.900,00
SPIN 1.8AT ACTIV 16/17 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 69.900,00
T-CROSS 1.0 TSI COMFORTLINE 21/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 129.900,00
TRACKER 1.4T PREMIER 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 99.900,00
TRACKER 1.0T PREMIER 20/21 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 135.900,00
TRACKER 1.2T PREMIER 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 139.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

@tribunahojenewsumuarama

Qualificação prepara professores
para o combate ao cyberbullying

Professores, pedagogos, 
técnicos e demais agentes 
com atuação em organismos 
da rede de proteção à criança 
e ao adolescente têm encontro 
marcado hoje (terça-feira, 30), 
e também na quarta, 31, para 
discutir um assunto de grande 
impacto no dia a dia da socie-
dade, afetando pessoas de 
praticamente todas as idades: 
o cyberbullying.

A Secretaria Municipal da 
Assistência Social, em conjunto 
com a Educação e o Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
(CMDCA) realizam um curso 
de capacitação para os profis-
sionais da rede pública e pri-
vada que lidam com a questão 
durante o trabalho de rotina.

“Essa prática tem se tor-
nado comum no meio virtual, 
com ilusão de que os autores 
não podem ser responsabili-
zados. Esse tipo de bullying é 
crime. As autoridades policiais 

Trabalhadores qualificados  
através de parceria com Senai

dispõem de meios para ras-
trear os agressores e aplicar 
sanções, inclusive a prisão”, 
alerta o presidente do CMDCA, 
advogado Ivo Galdino da Silva.

O tema foi  abordado 
recentemente com cente-
nas de adolescentes e jovens 
no Centro Cultural  Vera 
Schubert, em evento promo-
vida pelo conselho e municí-
pio. “Tivemos palestras com 
as professoras Laís Bueno 
Tonin e Ana Paula Becker, 
da UniAlfa Faculdade, para 
trabalhar com os jovens o 
combate às fake news e ao 
discurso de ódio na internet, 
proporcionando uma edu-
cação mais crítica e refle-
xiva”, lembrou a chefe da 
Divisão de Proteção Especial 
da Secretaria de Assistência 
Social, Sandra Prates.

Agora é a vez dos técnicos, 
professores e pedagogos das 
escolas estaduais e municipais, 
bem como representantes 

de órgãos e instituições que 
atendem às crianças e jovens 
da cidade. “Já ouvimos rela-
tos de vítimas de assédio vir-
tual por meio de redes sociais 
e ambientes de jogos, onde 
comportamentos hostis são 
promovidos por uma pessoa 
ou grupo com a intenção de 
prejudicar o outro. É um pro-
blema recorrente que causa 

muitos transtornos e que pre-
cisa ser combatido”, acrescen-
tou a secretária de Assistência 
Social, Adnetra Vieira Santana.

A capacitação será ofe-
recida em duas oportuni-
dades – nesta terça-feira e 
também na quarta –, das 8h 
às 12h e das 13h30 às 13h70, 
no teatro do Centro Cultural 
Vera Schubert. “O conteúdo 

será o mesmo nos dois dias. 
Queremos dar opções para 
que os professores, peda-
gogos e técnicos possam se 
organizar e participar no dia 
que for mais apropriado. A 
entrada é gratuita e o curso é 
muito importante para lidar-
mos da melhor maneira com 
este tema tão delicado”, com-
pletou Sandra Prates.

Com apoio de parceiros 
importantes a administra-
ção municipal segue inves-
tindo em qualificação profis-
sional no intuito de preparar 
o trabalhador para atender 
às expectativas cada vez 
mais exigentes do mercado 
de trabalho. Na última sex-
ta-feira, 26, mais um grupo 
de 16 alunos concluiu cursos 
profissionalizantes realizados 
em parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai).

Os cursos, nas áreas de 

O tema foi abordado recentemente com centenas de adolescentes e jovens no Centro Cultural, 
em evento promovida pelo conselho e município
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eletricidade predial e infor-
mática básica, foram ofer-
tados durante o 1º Feirão 
de Empregos realizado pela 
Agência do Trabalhador, em 
26 de abril. 

Marcelo Adriano, secretá-
rio municipal da Indústria e 
Comércio, parabenizou os par-
ticipantes. Para a coordenadora 
de Educação do Senai, Sílvia 
Horwat, a parceria entre Senai 
e Agência do Trabalhador tem 
feito toda a diferença quando o 
assunto é qualificação profissio-
nal em Umuarama.
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“Aqueles que abrem mão da liberdade 
essencial por um pouco de segurança 

temporária não merecem nem liberdade 
nem segurança.” Benjamin Franklin

@tribunahojenewsumuarama

SHOPPING PALLADIUM

ALERTA
A rotina apertada e a dependência do celular para os compromissos do cotidiano fazem com que os motoristas se arrisquem no 
trânsito e, mesmo sabendo dos perigos, mexam no celular enquanto dirigem. Resultado: quase 30 infrações de trânsito por hora 
em todo o País, segundo levantamento da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego que mostra problema maior que multas. O 
uso do aparelho de telefone é responsável por, em média, até 57% dos acidentes entre os motoristas que têm entre 20 e 39 anos.

NEWS ACIU!
A Associação Comercial, Industrial e 
Agrícola de Umuarama comemorará o 
58º aniversário em grande estilo com 
uma  palestra que será ministrada no 
na treça-feira, dia 20 de setembro, 

às 19h30, no Metropolitan Centro de 
Eventos. Os ingressos custam R$ 100. 
Associados Aciu têm direito a 20% de 
desconto. O aniversário da entidade 

coincide com o lançamento da segunda 
edição do projeto Inovação & Negócios 

e, em parceria com o Sebrae.

 ***

 E  Umuarama, pela primeira vez, 
recebe a concorrida palestra de Felipe 
Titto, ator, apresentador, empresário, 
influenciador digital, artista circense 
e chef de cozinha, Felipe Titto é um 
dos nomes mais requisitados pelo 

mercado publicitário e uma estrela em 
ascensão, com aproximadamente seis 
milhões de seguidores no Instagram. 
Titto se destacou como apresentador 
na MTV, pelas atuações na rede Glo-
bo, como repórter e comandando seu 

próprio quadro no Vídeo Show.

CHEVROLET SEMPRE!

Estilo sofisticado, design exterior elegante, grade frontal com detalhe cromado, volante com revestimento 
premium e rodas de liga leve aro 16”, ele vai mudar tudo o que você pensava sobre carros. Surpreendente por 
todos os ângulos, venha conhecer o Onix Plus e fique impressionado com o seu design interior atraente, com 
o painel requintado em dois tons e bancos sofisticados ainda mais confortáveis. Seja nos compromissos do 

dia a dia ou naquela viagem mais longa em família, o Onix Plus mantém todos os passageiros a bordo prote-
gidos com os seus 6 airbags. Passe mais tempo na estrada e menos tempo abastecendo com um motor turbo 
de 116 cv e 16,8 kgfm. Ao dirigir, tenha mais conforto com a transmissão automática de seis velocidades, 
com o controlador de velocidade de cruzeiro. E mais, a nova família de motores do Onix Plus possui maior 

desempenho aliado à economia de combustível para oferecer a você o melhor desses dois mundos.

*** Venha conhecer (hoje na Uvel!) as melhores oportunidades para você conquistar o seu Chevrolet Zero 
km.  Venha se apaixonar pelo Chevrolet Onix Plus. O mês de Agosto está terminando e você vai sair de carro 

Zero. Oportunidade imperdível.

Uvel, a alegria de ser CHEVROLET!

Chevrolet Onix Plus -, a inovação estará sempre a bordo...
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