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Umuarama começou a colocar em
prática o Plano de Rotas Acessíveis
A Sestram apresentou a representantes do Conselho Municipal da 
Pessoa Com Deficiência, seu Plano Municipal de Rotas Acessíveis 
de Umuarama. O objetivo é iniciar o processo de transformação 
da cidade para garantir acessibilidade universal nas vias e nos 
espaços públicos, priorizando pessoas com necessidades especiais 

ou com mobilidade reduzida. A administração municipal garan-
tiu os investimentos para cumprir o Plano de Mobilidade Urbana, 
que regulamenta as políticas públicas na regência das ações de 
transporte, serviços e infraestrutura para o bom deslocamento 
de pessoas e cargas. l 6
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OBEMDITO

Ensino de
Espanhol é
aprovado
no Estado

l 2

Após eleições,
PR poderá tomar
US$ 130 milhões 
em empréstimo

l 3

Cobertura de
tratamentos
fora da ANS
é aprovada

l 4

Invasão na Peco

O Cemitério Municipal de Umuarama vai ganhar uma nova área com 8 mil m, onde serão construídos aproximada-
mente 1.100 túmulos. As obras de terraplenagem já começaram e a segunda fase será a construção do muro. O 
projeto inclui também a construção de um gavetário para mais 500 sepulturas. A ampliação será nos fundos do 
Ginásio de Esportes Amário Vieira da Costa e resolverá um problema antigo enfrentado pela Acesf, que possui 15 
mil túmulos no espaço antigo. Ao menos 14 mil deles estão ocupados.

l Pág. 3

   

Doze entidades socio-
assistenciais e o Corpo 

de Bombeiros de Umuar-
ama foram atendidos 
com bens e serviços 

obtidos pelo município 
por meio de Termos de 

Ajustamento de Conduta 
relacionados a 32 pro-
cessos administrativos 
concluídos pelo Procon 
Municipal nas últimas 

semanas. l 11

Ampliação do Cemitério

Entidades 
assistidas

JOSÉ A. SABINO/SECOM

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 % JUL AGO ano 12m 
IPCA (IBGE) -0,68 - 4,77 10,07
IGP-M (FGV) 0,21 -0,70 7,63 8,59
IGP-DI (FGV) -0,38 - 7,44 9,13

Índice JUL AGO SET
IGP-M (FGV) 1,1070 1,1008 1,0859
IGP-DI (FGV) 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 -5,95% 32,43 
Vale ON -2,90% 64,97 
ItauUnibanco PN -0,45% 26,48 
Magazine Luiza ON -0,22% 4,51 
CVC Brasil ON -8,15% 7,55 
IRB Brasil ON -7,53% 1,72

IBOVESPA: -1,68% 110.430 pontos

Iene 138,73
Libra est. 0,86
Euro 1,00
Peso arg. 138,58

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,6% 5,1120 5,1130 -1,2%

PTAX  (BC) +0,4% 5,0611 5,0617 -2,4%

PARALELO +1,9% 5,0100 5,4300 -0,9%

TURISMO +1,9% 5,0100 5,4100 -0,9%

EURO +0,6% 5,0692 5,0708 -4,2%

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 30/08

Iene R$ 0,0365
Libra est. R$ 5,90
Peso arg. R$ 0,037
R$1: 1.359,99 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 30/08 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 1.513,00 -21,75 1,7%
FARELO set/22 462,40 -16,00 4,5%
MILHO set/22 679,75 -4,00 10,3%
TRIGO set/22 798,25 -21,75 -1,2%

SOJA 167,13 -1,5% -3,3% 164,00
MILHO 75,68 -2,1% 2,0% 75,00
TRIGO 104,24 -2,8% -6,8% 108,00
BOI GORDO 293,38 -0,1% -2,5% 290,00
SUINO 6,65 -0,9% 9,6% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

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

BOLSA DE CHICAGO

Em 30/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 175,00 -2,8% -4,4%
SOJA Paranaguá 189,00 -1,0% -3,1%
MILHO Cascavel 83,00 -2,4% 3,8%

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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Palavras cruzadas

O dia começa com alguns perrengues logo cedo, 
principalmente se já tem compromisso ou namo-
ra firme. Mas não deixe que uma briga atrapalhe 
seu desempenho no serviço. Embora possa pintar 
uma briga com o mozão pela manhã, não deixe 
que isso vire algo mais sério. Já a paquera pode 
surpreender logo cedo - confira as mensagens 
assim que chegarem. 

Você começa o dia mais comunicativo, Leão, mas 
isso pode virar um problema no serviço se ficar 
de conversinha paralela durante o expediente. 
Cuidado para não perder muito tempo nas mídias 
sociais, tá? Pela manhã, tente cuidar do seu corpo 
e faça escolhas saudáveis. Tá na pista? Um amor 
antigo pode surgir quando menos espera. 

As estrelas avisam que será preciso atenção redo-
brada com dinheiro para não exagerar nos gastos 
hoje. Foque no que é importante e fuja de com-
pras por impulso, por mais que se depare com 
ofertas que parecem ser irresistíveis. A paquera 
pode engatar e trazer ótimas surpresas! As redes 
sociais prometem bombar à noite.

Logo cedo, o trabalho pode exigir muito de você 
e talvez seja complicado acompanhar algumas ta-
refas. Mas foque no que é importante e não perca 
tempo implicando com os colegas, por mais cha-
tos que alguns sejam. A paquera reserva novida-
des e pode se envolver em um lance divertido se 
pedir uma mãozinha para os amigos. 

Pela manhã, manter o foco nas tarefas pode ser um 
desafio e tanto. Você estará mais distraído e pode 
sonhar acordado, meu cristalzinho, mas cuidado 
para não se envolver em um acidente por causa 
disso, tá? A boa notícia é que pode até encontrar 
uma oportunidade de subir na carreira. Aí sim! O 
romance ganha um ar mais sério e você e o mozão 
podem planejar o futuro.

Pode se preparar para encarar mudanças e revira-
voltas logo cedo, meu cristalzinho. Mas as coisas 
não correm tão bem de manhã e você pode perder 
a paciência com os amigos. Brigar só vai piorar 
a situação, ok? Se puder, dê um rolê por aí para 
gastar o excesso de energia - pode até pintar boas 
novas na paquera se você tropeçar em um crush 
pelo caminho. 

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 a 31 de agosto são do signo de Virgem com a personalidade de Capricórnio. 
São de grande força física, moral e psicológica. Gostam das coisas justas, honestas e verda-
deiras. Detestam a mentira e injustiça. Gostam de defender os menos favorecidos da sorte, 
as crianças e os idosos, enfim os desvalidos. Seu número principal é o 37, formado de 3, 
Júpiter e de 7, Netuno. Juntos formam o 10 e 0 1, de Sol, que é luz, realidade, liderança, 
poder, autoridade e solidão. 

Horóscopo nascido em 31 de agosto

Você começa o dia sonhando com paz e tranqui-
lidade, mas vai ter que redobrar a atenção porque 
há risco de perder informação importante ou ser 
alvo de gente fofoqueira. A Lua se muda para o 
seu signo à tarde e você vai contar com vibes 
maravigolds para resolver qualquer perrengue que 
tenha surgido pela manhã - isso também vale para 
o trabalho.

As estrelas sinalizam altos e baixos em casa logo 
cedo. Talvez tenha que lidar com problemas fa-
miliares no café da manhã, meu cristalzinho, mas 
não deixe que isso atrapalhe sua programação 
para o resto do dia. No trabalho, é hora de se con-
centrar em alguns assuntos práticos. A paquera 
também está protegida. Aproveite para jogar char-
me por aí, valeu? 

Os assuntos profissionais pedem mais atenção 
logo cedo, mas pode ser complicado manter o 
foco nas tarefas. A saúde pode precisar de um 
pouco mais de cuidados e qualquer tipo de exa-
gero terá consequências, por isso, cuide com 
mais carinho do seu corpo, bebê. No romance, 
tudo indica que você e o mozão devem se en-
tender melhor.

Hoje, seu maior desafio será sair da sua zona de 
conforto e lidar com tarefas em equipe. Cuidado 
para não perder a paciência ao lidar com os co-
legas. No romance, pode pintar imprevistos e tre-
tas com o mozão logo cedo. Faça o possível para 
manter a vibe paz e amor. Depois, a paixão cresce 
e vocês vão colocar fogo no parquinho! 

Logo cedo, talvez tenha que resolver alguns as-
suntos em casa que estavam pendentes, mas não 
deixe que isso acabe com o seu bom humor. Se 
está sonhando em se dar bem na conquista, a dica 
é buscar alguém que esteja a fim de compromisso 
sério e agir com calma. O ciúme pode trazer pro-
blema para a relação à dois logo cedo.

No trabalho, pode começar o dia com boas ideias 
e muitos sonhos, mas não é hora de apostar suas 
economias em um projeto arriscado demais, tá? 
Se alguém próximo pedir uma grana emprestada, 
fuja que é cilada! Talvez as coisas se desenrolem 
meio devagar na paquera, mas não desista do 
crush sem motivos. 
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concurso: 648
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 07 09 02 01 02 07 01

Super Sete concurso: 289C 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
Quarta 31/8/2022

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.
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MÊS DA SORTE:
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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2358Lotomania

65.274
24.176
26.676
77.433
67.910

15 27 30 41 46 49 58 
YPIRINGA/RS

10 13 16 28 47
concurso: 5936

05 15 24 34 45 52 

Sol

Paranaguá
max 19
min 15

max 26
min 11

Cascavel
max 23
min 10

Foz do Iguaçu
max 25
min 13

max 24
min 9

Curitiba
max 15
min 8

FASES 
DA LUA

Quinta 1º/9/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sexta 2/9/2022

Sol

01 11 12 14 15 38 45 56 59 60
61 66 71 74 75 76 80 81 82 89

Nova
27/08 - 05h16

Minguante
17/09 - 18h52

concurso: 2609

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Total de
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Aqui
Trajetória
do cavalo
no xadrez

4/also — heat. 5/arrau — hiato — mênon — saint.
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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.
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Cheia
10/09 - 06h58

Nova
27/08 - 05h16

Crescente
03/09 - 15h08

Minguante
17/09 - 18h52

Aprovada na Assembleia a PEC
do ensino de Espanhol no Paraná

A Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 3/2021, 
que trata da inclusão da língua 
espanhola na matriz curricu-
lar da rede estadual de ensino 
do Paraná, foi aprovada em 
redação final pela Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep). 
Agora o texto está apto para 
ser promulgado pela Mesa 
Diretora da Casa.

A proposição acrescenta o 
parágrafo 9º ao artigo 179 da 
Constituição do Estado com a 
seguinte redação: “O ensino da 
língua espanhola constituirá 
disciplina de oferta obrigatória 

Selo da Empresa Amiga da
Mulher também é aprovado

Também foi aprovado em 
redação final o projeto de pro-
jeto de lei 816/2019, que institui 
o Selo Empresa Amiga da Mulher 
(SEAM). O texto tem como obje-
tivo reconhecer empresas que 
adotam práticas organizacio-
nais de equilíbrio entre trabalho, 
família e valorização da mulher 
e sensibilizar essas empresas 
sobre os impactos negativos da 
ausência de práticas organiza-
cionais de equilíbrio entre traba-
lho e família, tais como a queda 
na produtividade; o impacto na 
competitividade; a diminuição 
da qualidade de vida dos fun-
cionários e de suas famílias; e 

DEPOIS de aprovado pelos deputados, o texto agora está apto para ser promulgado pela 
Mesa Diretora do Legislativo

D
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Notificação
O projeto de lei 321/2021 que prevê a notificação compulsória de 

casos suspeitos e/ou confirmados de pessoas com doenças raras no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado, foi aprovado 

em redação final e agora segue para sanção, ou veto, do Executivo. 
De acordo com o texto, a notificação compulsória será importan-
te para possibilitar o monitoramento adequado de pessoas com 

doenças raras e a implementação de políticas públicas reais no Pa-
raná.  A justificativa da matéria lembra que algumas doenças raras 
apresentam índices de mortalidade superiores ao câncer, que, pelo 
seu caráter fatal, inspira diversas políticas de cuidado e manejo, por 

isso, é essencial um olhar diferenciado para as doenças raras.

na matriz curricular do Ensino 
Fundamental II e do Ensino 
Médio, em horários e locais defi-
nidos pelos sistemas de ensino, 
com implementação gradativa 

até o ano de 2026 e carga horá-
ria mínima de duas horas/aula 
semanais, constituindo-se em 
disciplina de caráter optativo 
aos estudantes”.

o impacto no desenvolvimento 
social e econômico do país.

A matéria pretende premiar 
práticas como a manutenção 
de creches nas empresas; a per-
missão de redução de jornada às 

lactantes, além da já prevista em 
lei; o acompanhamento psíqui-
co-social oferecido aos funcioná-
rios, em especial às mulheres; e 
o auxílio da empresa para resolu-
ções de problemas domésticos.
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A empresa abaixo torna público que requereu a renovação da Licença de Instalação nº 20038 
para o empreendimento abaixo solicitado: EMPRESA: Companhia de Saneamento do Paraná – 
SANEPAR. ATIVIDADE: Implantação do Sistema de Tratamento de Esgoto no Distrito de 
PORTO CAMARGO. ENDEREÇO: ETE: Parte da Chácara nº 03 - EEE (2ª etapa): Av. Brasil, 
parte do Lote nº 160 A/B-REM (subdivisão do Lote nº 160 A/B) no Distrito de Porto Camargo. 
MUNICÍPIO: Icaraíma – PR. VALIDADE: 10/12/2022. 

Senado autoriza o PR
a tomar empréstimo
de US$ 130 milhões

A Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Senado 
Federal aprovou ontem (ter-
ça-feira, 30) a autorização 
de empréstimo de US$ 130 
milhões ao Governo do Paraná, 
para o financiamento parcial 
Programa Paraná Eficiente, 
que deve ampliar a capaci-
dade hospitalar, reestruturar a 
prestação de serviços de saúde 
e promover o uso de novas 
tecnologias para aumentar 
a eficácia da rede hospita-
lar. Também há previsão de 
investimento em sistemas de 
informação para aprimorar os 
dados ambientais, climáticos e 
de riscos de desastres.

O empréstimo será tomado 
do Banco Internacional para a 
Reconstrução e Desenvolvimento 
(Bird) e a aprovação final deverá 
ocorrer no plenário do Senado 
após as eleições de outubro.

GERAL
No total, foram autoriza-

das, 11 operações de crédi-
tos envolvendo municípios e 
governos estaduais com ins-
tituições estrangeiras. As pro-
postas seguem agora para 
análise do Plenário. Conforme 

Governador autoriza promoções
e progressões dos servidores

O Diário Oficial do Estado 
do Paraná (DOE) da última 
segunda-feira (29) publicou 
despacho do governador 
Ratinho Junior (PSD) que auto-
riza as promoções e progres-
sões dos servidores das carrei-
ras da administração direta e 
autárquica do Poder Executivo 
pendentes nos exercícios de 

Prazo para o Orçamento de 2023
Termina hoje (31) o prazo 

para que o Executivo encami-
nhe ao Congresso o projeto 
da Lei Orçamentária Anual 
(PLOA) de 2023, que prevê 
as receitas e fixa as despe-
sas públicas. O prazo para 
a apresentação é fixado na 
Constituição. O projeto traz 
as previsões do Executivo 
para variáveis macroeconô-
micas, como produto interno 

O empréstimo será tomado do Bird e a aprovação final deverá ocorrer no plenário do Senado 
após as eleições de outubro

DIVULGAÇÃO

a Constituição, empréstimos 
desse tipo, com a garantia da 
União, precisam do aval do 
Senado.

Entre as propostas apro-
vadas pela comissão está a 
Mensagem (MSF) 52/2022, 
com pedido de operação 
de US$ 80 milhões entre 
governo do Amazonas e o 
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) para 
Financiamento parcial do 
Programa Social e Ambiental 
de Manaus e Interior (Prosamin).

Segundo o relator, o pro-
grama contribui para a melhoria 

das condições socioeconômicas 
e de salubridade da população 
residente nos igarapés que cor-
tam a cidade de Manaus. 

Outra proposição apro-
vada foi que gere negociação 
entre o governo do Pará e o 
Banco. São US$ 100 milhões 
para f inanciar parte do 
Projeto de Desenvolvimento 
de Saneamento do Pará 
(Prodesan), cujo objetivo é 
melhorar as condições de 
saúde da população da região 
metropolitana da capital, espe-
cificamente dos municípios de 
Belém, Ananindeua e Marituba.

2019, 2020 e 2021, e daque-
les que cumprirem os requi-
sitos legais e regulamentares 
durante o exercício de 2022.

As promoções e progres-
sões estavam suspensas 
desde março de 2020, diante 
do enfrentamento da pande-
mia da covid-19. Agora, toda-
via, Ratinho Junior entendeu 

que há recursos disponíveis 
para autorizar a implantação 
das medidas.

De acordo com o despacho, 
cabe às unidades de recursos 
humanos dos órgãos e entida-
des atestarem o cumprimento 
dos requisitos legais para a con-
cessão das promoções e pro-
gressões de seus servidores.

bruto (PIB), inflação, câm-
bio, taxa de juros e salário 
mínimo e deve indicar o 
valor do Auxílio Brasil a ser 
pago em 2023. A emenda 

constitucional promulgada 
pelo Congresso em julho, 
assegura um benefício de 
R$ 600 até 31 de dezembro 
deste ano.

Linha de crédito
A Comissão de 
Constituição 
e Justiça (CCJ) 
da Assembleia 
Legislativa do 
Paraná aprovou 
o projeto de lei 
403/2022, do 
Poder Executivo, 
que autoriza 
o Estado a 
conceder crédito 
presumido 
do ICMS aos produtores ou distribuidores paranaenses 
de etanol hidratado combustível. Com a medida, fica 
autorizada a concessão, até 31 de dezembro de 2022, de 
créditos no valor de quase R$ 229 milhões. O montante 
será compensado pela União na forma de auxílio financeiro 
ao Paraná. De acordo com o Governo, a proposta visa 
reequilibrar a competitividade no setor de combustíveis. A 
medida tramita em regime de urgência.

Regulamentação
Segundo o Executivo, o 
reequilíbrio é necessário para 
o setor, que foi impactado 
pela publicação da Lei Federal 
que reduziu as alíquotas 
tributárias incidentes nas 
operações com gasolina. O 
Governo argumenta “que 
as medidas mencionadas 
visam manter o diferencial 
competitivo em relação à 
gasolina, após as alterações 
legislativas que acarretaram 
na redução da carga tributária 
incidente sobre este”. A 
proposta determina ainda 
que uma resolução publicada 
pela Secretaria da Fazenda 
vai regulamentar os limites, 
parâmetros e condições 
para a concessão do crédito 
presumido. A Lei entra em vigor 
na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 
1° de agosto de 2022.

Comissão Executiva
Ainda no Paraná, foi aprovado na Alep, o projeto de decreto 
legislativo da Comissão Executiva, relativo à homologação 
de decretos do Executivo que alteram o Regulamento 
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS). 
A matéria homologa os decretos: n°11.571/2022, que 
concedem isenção do ICMS nas operações de medicamentos 
destinados a órgãos da Administração Pública e redução 
de até 90% na base de cálculo do ICMS nas saídas de alho 
realizadas por produtores rurais e cooperativas.

Isenções
Entre as medidas, está também a que concede isenção de 
ICMS em operações com o medicamento TRIKAFTA, utilizado 
ao tratamento da Fibrose Cística, outra isenta do imposto 
as operações com medicamentos destinados ao tratamento 
dos portadores de HIV, também está medida que internaliza 
o Convênio ICMS 99/1998, que dispõe acerca de isenções 
destinadas a estabelecimentos localizados em Zonas de 
Processamento de Exportação (ZPE), além da que isenta a 
ampliação do valor de veículos que poderão ser adquiridos por 
pessoas com deficiência física, visual, mental ou autistas.

DIVULGAÇÃO

Executivo
Foi aprovado também pela 
Comissão de Constituição 
e Justiça da Assembleia 
Legislativa do Estado do 
Paraná, um veto total 
(8/2022) do Poder Executivo 
ao projeto de lei 302/2019. 
A proposta dispõe sobre o 
reconhecimento da profissão 
de condutor de ambulância no 
Estado do Paraná, conforme 
estabelece a lei federal 
12.998/14. Embora reconheça 
o intuito da preposição, o 
Governo argumenta, na 
justificativa da proposição, que 
o projeto de lei ultrapassa a 
competência parlamentar nos 
termos dos incisos I, XI e XVI 
do artigo 22 da Constituição 
Federal, afirmando que 
compete “privativamente à 
União legislar sobre trabalho, 
condições para o exercício das 
profissões e trânsito”.
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Cobertura de tratamentos
fora do rol da ANS
é aprovada pelo Senado

O plenário do Senado 
Federal aprovou o projeto de 
lei que derruba o chamado “rol 
taxativo” para a cobertura de 
planos de saúde. Pelo texto, 
os planos de saúde poderão 
ser obrigados a financiar tra-
tamentos de saúde que não 
estejam na lista mantida pela 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS).

O projeto veio da Câmara 
dos Deputados e foi aprovado 
sem mudanças. Sendo assim, 
ele segue agora para a sanção 
presidencial.

O “rol taxativo” vem de uma 

TSE dá início aos julgamentos dos
registros de candidatura a presidente

O Plenário do Tribunal 
Superior Eleitoral  (TSE) 
começa nesta semana a jul-
gar os pedidos de registros de 
candidatura a presidente da 
República que foram protoco-
lados até o dia 15 de agosto. 
Na sessão plenária de ontem 
(terça-feira, 30), os ministros 
analisaram os processos de 
registro de candidatos do par-
tido Unidade Popular (UP). 
Segundo o calendário das elei-
ções 2022, a Justiça Eleitoral 
deverá ter julgado todos os 
pedidos até 12 de setembro.

O Unidade Popular (UP) 
apresentou pedido de registro 
de candidatura para oficializar 
Leonardo Péricles Vieira Roque 
e Samara Martins Silva como 
os nomes da legenda na dis-
puta, respectivamente, pela 
Presidência e Vice-Presidência 
da República. O requerimento 
foi apresentado ao TSE no 

Demais pedidos
Na quinta (1º), será a vez de serem julgados os pedidos de registro de 

candidatura de Ciro Ferreira Gomes e Ana Paula Andrade Matos Morei-
ra do (PDT) e de Roberto Jefferson, candidato pelo PTB, cujo pedido foi 

impugnado pelo Ministério Público Eleitoral. Ainda aguardam julga-
mento os pedidos de registro do partido Novo, com Felipe d’Avila; da 

coligação “Pelo bem do Brasil”, que apoia a reeleição do presidente Jair 
Bolsonaro; da Democracia Cristã (DC), que apontou José Maria Eymael; 

e da coligação “Brasil da Esperança”, com Lula.

Quem mais...
O TSE também analisará a indicação do MDB, que traz Simone 

Tebet; do PCB, que indicou Sofia Manzano; do União Brasil, com 
Soraya Thronicke; e do PSTU, que tem como candidata Vera Lúcia 
Salgado. O Partido Republicano da Ordem Social (Pros), que havia 
apresentado pedido de registro ao Tribunal, retirou a candidatura 

de Pablo Marçal à Presidência, no dia 15 de agosto.

interpretação da lei que rege os 
planos de saúde. Ela diz que a 
cobertura dos planos deve ser 
estabelecida pela ANS, que man-
tém o Rol de Procedimentos e 
Eventos em Saúde (Reps). Em 
junho, o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) havia julgado que 
os planos só estariam obrigados 
a financiar tratamentos listados 
no Reps.

O projeto de lei apresen-
tado em reação à decisão do 
STJ determina que o Reps será 
apenas a “referência básica” 
para a cobertura dos planos 
de saúde. Um tratamento 

fora da lista deverá ser aceito, 
desde que ele cumpra uma das 
seguintes condições: tenha 
eficácia comprovada cientifi-
camente; seja recomendado 
pela Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias 
no Sistema Único de Saúde 
(Conitec); ou seja recomen-
dado por pelo menos um 
órgão de avaliação de tecno-
logias em saúde com renome 
internacional.

Todos os senadores que se 
manifestaram falaram a favor 
do projeto e viram a sua apro-
vação como uma vitória.

dia 13 de agosto e, trans-
corrido o prazo legal, o pro-
cesso não recebeu nenhuma 
impugnação.

Para serem analisados, os 
pedidos de registro devem 
ser protocolados no TSE ins-
truídos com a documentação 
relativa à convenção partidária 

que escolheu os candidatos a 
vice-presidente, bem como as 
certidões e demais documen-
tos que são exigidos de cada 
um particularmente, como cer-
tidão de desincompatibiliza-
ção, de quitação com a Justiça 
Eleitoral e negativa criminal, 
entre outras.

A CCJ da Assembleia Legislativa do Paraná 
aprovou projeto de lei que institui o Programa 
Saúde Solidária Animal, que visa receber doações, 
coleta, reaproveitamento, seleção, armazenamento 
de produtos de uso veterinário no Estado. O texto 
tem o objetivo de dar destinação correta e a distri-
buição gratuita dos produtos por meio do Programa. 
Com a proposta, afirma a justificativa, será possível 
o reaproveitamento dos materiais, acarretando assim 
a sua correta destinação. O projeto foi aprovado 
na forma de uma emenda modificativa. Os principais 
beneficiários serão as famílias em situação de vulne-

rabilidade social que possuam animais domésticos; protetores credenciados junto às Secretarias Municipais competen-
tes; ONGs destinadas ao cuidado com animais, regularmente constituídas e devidamente credenciadas; e animais sob 
os cuidados de Secretarias Municipais.

ORLANDO KISSNER/ALEP

Volta da produção
O laboratório de pesquisa e 
produção de insumos para 
diagnósticos veterinários 
do Tecpar irá retomar 
a produção de doses 
para kits de brucelose 
e tuberculose, um dos 
principais desafios sanitários 
para manutenção do 
reconhecimento do Paraná 
como área livre de febre 
aftosa sem vacinação pela 
OIE (Organização Mundial 
de Saúde Animal). “Existe 
esta lacuna de produção de 
kits de diagnóstico. Hoje, 
os kits usados pelos nossos 
produtores vêm do Uruguai 
e, pouca coisa, de São Paulo. 
Vamos retomar a produção 
de sete insumos”, anunciou 
Jorge Augusto Callado, 
diretor-presidente do Tecpar.

Fórum da educação
Curitiba sedia hoje (quarta-
feira, 31), o Fórum Nacional 
de Prefeitos e Dirigentes 
Municipais da Educação. 
Com programação técnico-
política, o evento debate 
oportunidades e soluções 
para garantir um ensino de 
qualidade e alto impacto no 
âmbito municipal. Temas 
como o novo Fundeb, 
formação de docentes, 
tecnologias educacionais e 
o Ideb serão amplamente 
debatidos.

Atendimento SUS
O deputado federal Rubens 
Bueno (Cidadania-PR) enviou 
pedido ao ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, 
solicitando que o governo 
adote medidas urgentes 
para reajustar a tabela SUS 
para a hemodiálise e diálise 
peritoneal. De acordo com 
ele, o valor que hoje é pago 
para as clínicas conveniadas 
que realizam o tratamento 
está muito defasado, o que 
vem causando prejuízos para a 
rede hospitalar. O Brasil possui 

Frutfest
A maior feira de fruticultura do Paraná e do sudoeste de São 
Paulo começa nesta quinta-feira, 1° de setembro, e segue até 

domingo, 4 de setembro, na Ilha Ponciano, em Carlópolis. 
Além dos Shows, rodeio e outras atrações, a Frutfest destaca 
a produção de frutas no Norte Pioneiro. “Carlópolis produz 
durante os meses 390 hectares de cultivo com potencial de 

produção de 23 mil toneladas por ano. “A feira evidencia toda 
essa potência toda produção de fruticultura da cidade”, destaca 

o prefeito Hiroshi Kubo.

hoje mais de 140 mil pessoas 
com doença renal crônica.

Serviço comprometido
“A grave situação financeira 
das clínicas que prestam 
serviços de diálise pelo SUS 
precisa ser enfrentada. É 
preocupante que o valor 
proposto da tabela não 
alcance de fato os gastos que 
elas têm com o tratamento. 
As clínicas vêm perdendo sua 
capacidade de investimento 
em qualidade, segurança, 
e até na manutenção de 
suas atividades”, alertou o 
deputado no requerimento 
enviado ao ministro.

Potencial turístico
O Departamento Municipal 
de Turismo e um grupo de 
especialistas da área deram 
início ao mapeamento 
geopaleontológico da zona 
rural de Jacarezinho. “A região 
é muito rica de momentos 
geológicos diferentes, e com 
altíssimo potencial turístico. 
Existem pontos que são muito 
interessantes para pesquisa, 
e outros que a comunidade 
em geral deveria conhecer. 
Nós ainda vamos analisar 
o material coletado, mas 
estamos bem animados”, 
explicou o paleontólogo Ariel 
Martini.

Registros de 
candidatura
O Plenário do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 
começa nesta semana a 
julgar os pedidos de registro 
de candidatura a presidente 
da República que foram 
protocolados até o dia 15 
de agosto, conforme o prazo 
previsto em Resolução 
da instituição. As análises 
iniciaram nesta terça-feira, 
30. Segundo o calendário das 
eleições de 2022, a Justiça 
Eleitoral deverá ter julgado 
todos os pedidos até 12 de 
setembro.
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Anvisa autoriza uso
emergencial de kits para
varíola dos macacos

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
autorizou o uso imediato e 
emergencial de 24 mil kits 
moleculares para diagnóstico 
laboratorial da varíola dos 
macacos (monkeypox). Os rea-
gentes são produzidos pelo 
Instituto Bio-Manguinhos/
Fiocruz e ainda estão em aná-
lise para aprovação de registro 
pela agência. 

A autorização foi concedida 
após solicitação conjunta da 
Secretaria de Vigilância em 
Saúde, do Ministério da Saúde, 
e do Instituto Bio-Manguinhos. 
A diretoria colegiada da agência 
levou em conta a atual situação 
epidemiológica emergencial da 
infecção da varíola dos maca-
cos no Brasil, a limitação da 
capacidade de resposta labo-
ratorial atual, a quantidade 
de exames represados, o risco 
associado à demora no diag-
nóstico e a necessidade de 
descentralização dos exames, 
entre outros fatores.

Atualmente, o Brasil tem 
oito laboratórios de referência 
para o diagnóstico da mon-
keypox, por biologia molecu-
lar, mas não estão dando conta 
da demanda. Com a autori-
zação de uso emergencial, o 
Ministério da Saúde poderá 
descentralizar a realização do 
diagnóstico da doença para a 
Rede de Laboratórios Centrais 
de Saúde Pública (Lacen) nos 
estados e reduzir o tempo de 
liberação dos resultados aos 
pacientes.  

Até o momento, não há 

Surto da doença pode
ser eliminado na Europa

É possível eliminar o surto 
de varíola dos macacos na 
Europa, disseram ontem (ter-
ça-feira, 31) autoridades da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), citando evidências de 
que o número de casos está 
diminuindo em alguns países. 
Há sinais encorajadores de um 
declínio semanal sustentado 
no aparecimento de casos 
em muitos países europeus, 
incluindo França, Alemanha, 
Portugal, Espanha e Reino 
Unido, bem como uma desa-
celeração em algumas partes 
dos Estados Unidos, apesar 
da escassez no suprimento 
de vacinas. “Acreditamos que 
podemos eliminar a transmis-
são sustentada humano-hu-
mano da doença na região 
(europeia)”, disse o diretor 
regional da OMS para a Europa, 
Hans Kluge. “Para avançar até 

a eliminação precisamos urgen-
temente intensificar esforços”. 
Os fatores significativos por trás 
da desaceleração parecem ser 
a detecção precoce, o que leva 
os pacientes a se isolarem mais 
cedo, e as mudanças compor-
tamentais, disse Catherine 
Smallwood, autoridade sênior 
de emergência e gerente de 
incidentes de varíola dos maca-
cos da OMS na Europa, em 
entrevista. “Temos algumas 
evidências muito boas de que 
as pessoas, particularmente 
homens que fazem sexo com 
homens, em grupos de risco 
específicos estão muito mais 
informadas sobre a doença”. 
Mais de 47 mil casos confir-
mados em 90 países onde a 
doença não é endêmica foram 
relatados desde o início de 
maio. A OMS declarou o surto 
emergência de saúde global.

nenhum teste de diagnóstico 
comercial para a varíola dos 
macacos com registro apro-
vado na Anvisa. 

“A Anvisa reforça que o 
acesso a exames laboratoriais 
oportunos e precisos de amos-
tras de casos sob investigação 
é uma parte essencial do diag-
nóstico e vigilância desta infec-
ção emergente, a fim de mitigar 
a disseminação do vírus e con-
tribuir na avaliação adequada 
dos critérios de elegibilidade 
para acesso a medicamentos 

ATÉ o momento, não há nenhum teste de diagnóstico comercial para a varíola dos macacos com registro aprovado na Anvisa
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e ou vacinas para combate à 
infecção”, destacou a agência, 
em publicação para informar 
sobre a decisão.

De acordo com a atualiza-
ção mais recente, o Brasil tem 
4.493 casos confirmados de 
monkeypox. Outros 4.860 estão 
sob suspeita e ainda em investi-
gação. Os dados são do Centro 
de Informações Estratégicas 
de Vigilância em Saúde (Cievs) 
e do Centro de Operações em 
Emergências – COE/Monkeypox, 
do Ministério da Saúde.

Vestindo a camisa
É notório que a Nike, parceira 
da CBF nos uniformes de 
Futebol, proíbe customização 
da camisa da seleção para 
fins religiosos ou políticos. 
Mas a entidade CBF libera. 
E informou à Coluna que 
não há proibição de sua 
parte. O deputado federal 
Sóstenes Cavalcanti, que tenta 
reeleição, desfila em público 
com camisa semelhante ao 
uniforme e a logo do escudo 
da CBF, com seu número
de urna. 

PF online
A despeito de todas as regras 
sanitárias vigentes e do fim 
da pandemia da Covid-19, 
até hoje a superintendência 
da Polícia Federal no Paraná 
mantém parte dos trabalhos 
sem processo presencial. 
Cidadãos que procuram 
o protocolo no prédio 
encontram um aviso de que o 
serviço é apenas online, por 
e-mail. Com prazo de resposta 
de até 24 horas. 

A Copa no Brasil
Com a Copa da FIFA em 
dezembro no Qatar, mesmo 
distante, o brasileiro não 
perde o ritmo da tradicional 
festa nas ruas e em casa. 
Levantamento do SPC Brasil 
e da Confederação Nacional 

Comendador na Receita 
Uma suposta 

brincadeira na 
declaração de bens 

entregue ao Tribunal 
Regional Eleitoral da 

Paraíba caiu nas mesas 
de fiscais da Receita 
Federal em Brasília 
e pode dar dor de 

cabeça ao candidato 
Roosevelt Matias de 
Santana (MDB), que 

disputa a Câmara 
dos Deputados com 

o nome de urna 
‘Comendador’. Em 

2010, ele foi suplente pelo PSDB e declarou uma gleba 
em Campina Grande no valor de R$ 150 mil. No portal do 

TSE, apareceu este ano com R$ 83 milhões em patrimônio. 
Enumera, entre outros bens, um jatinho Phenom da Embraer 

(R$ 10 milhões), e sociedades em cassinos de Macau 
e Lisboa, com cotas de R$ 17 milhões e R$ 36 milhões, 

respectivamente – sem citar em quais estabelecimentos. 
Se o leitor acha pouco, apareceu também uma vinícula no 
Porto, em Portugal, e um iate de 113 pés, de R$ 2 milhões, 

no mesmo país. Ele alega fruto de herança, na declaração. A 
Coluna não encontrou o candidato para comentar.

de Dirigentes Lojistas indica 
que o comércio temático 
vai mobilizar 60 milhões 
de brasileiros e faturar 
até R$ 20 bilhões. A CNC 
estima aumento de 7,9% no 
faturamento em relação a 
2014, quando o Brasil sediou a 
competição.

Exame de Ordem
Números da OAB nacional 
para o país ter uma ideia do 
que é o exame de ordem da 
instituição: foram 147.992 
candidatos na primeira fase, 
há dois meses, e destes, 
69.551 fizeram a segunda fase 
de prova no último domingo. 
As provas são aplicadas pela 
FGV, e os inscritos pagam 
em média R$ 290. O Exame 
acontece três vezes por ano.

Tem jeito
Ação promovida pelo Sebrae 
de Renegociação de dívidas 
em junho possibilitou a 
regularização de 17,6 mil 
operações de crédito de 
pequenos negócios, que 
estavam em atraso junto 
às instituições financeiras. 
O saldo positivo foi de R$ 
673,7 milhões. Segundo o 
Sebrae, a ação envolveu 
Microempreendedores 
Individuais (MEI), 
Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte. 
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Umuarama começou a colocar em
prática o Plano de Rotas Acessíveis

A Secretaria de Segurança, 
Trânsito e Mobilidade Urbana 
(Sestram) apresentou a 
representantes do Conselho 
Municipal da Pessoa Com 
Deficiência (CMPCD) o seu 
Plano Municipal de Rotas 
Acessíveis de Umuarama, em 
encontro realizado na manhã 
de ontem (terça-feira, 30). O 
objetivo do material é iniciar 
o processo de transformação 
da cidade para garantir aces-
sibilidade universal nas vias 
e nos espaços públicos, prio-
rizando pessoas com neces-
sidades especiais ou com 
mobilidade reduzida.

O prefeito Hermes Pimentel 
indicou que a administração 
municipal vai investir para 
garantir o cumprimento do 
Plano de Mobilidade Urbana, 
que regulamenta as políticas 
públicas que regem as ações 
de transporte, de serviços e 
de infraestrutura para o bom 
deslocamento de pessoas e 
cargas. “Vamos, dentro de 
um planejamento específico, 
implantar equipamentos e eli-
minar barreiras arquitetônicas 
e urbanísticas, para garantia 
de acessibilidade à pessoa 
idosa e das pessoas com defi-
ciência”, informou.

A arquiteta e urbanista 
Regina Duarte Gomes, chefe 
de Divisão de Engenharia de 
Trânsito da Sestram, afirmou 
que o plano está sendo cons-
truído dentro do que determina 
a NBR 9050, que trata de forma 
geral sobre as rotas acessíveis. 

Professores foram qualificados para
combater agressões via redes sociais

O Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (CMDCA) e 
a Secretaria Municipal de 
Assistência Social reuniram 
professores, diretores de uni-
dades educacionais, pedago-
gos e técnicos com atuação 
na rede de proteção às crian-
ças para capacitação sobre o 
bullying praticado nas redes 
sociais, que podem causar 
uma série de transtornos na 
rotina escolar, problemas emo-
cionais e – em casos extremos 
– até o risco de atentados con-
tra a vida.

O curso sobre cyberbullying 
foi aberto na manhã desta 
terça-feira, 30, no teatro do 
Centro Cultural Vera Schubert, 
e continua nesta quarta, 
durante todo o dia. “Este é um 
tema muito importante para 
quem trabalha com a educa-
ção e o atendimento de crian-
ças e jovens. O problema se 
infiltra de forma sutil, às vezes 
como brincadeira, e vai aba-
lando o emocional da vítima 
e causando problemas como 
a depressão, o abandono e 
até atos infracionais”, aler-
tou o presidente do CMDCA, 

Ivo Galdino.
Diferente do bullying pre-

sencial, que pode ser encer-
rado com uma mudança de 
ambiente – uma transferência 
escolar, por exemplo – a vítima 
desse o comportamento agres-
sivo virtual não tem como 
escapar. “Toda a vez que olhar 
suas redes sociais, a pessoa 
está sujeita às agressões, fei-
tas com o intuito de assustar, 
enfurecer ou envergonhá-la. 
Hoje, todo mundo tem celular 
com internet e acessa as redes 
diariamente”, comentou a psi-
cóloga e palestrante Ana Paula 
Becker, da UniAlfa Faculdade.

A capacitação abordou as 
consequências psicológicas do 
cyberbullying, o que fazer para 
identificar vítimas e os prová-
veis agressores e formas ade-
quadas de abordagem para 
tentar resolver o problema no 
ambiente escolar e na rede 
de assistência à criança e ao 
adolescente.

“Este é um desafio que se 

torna mais comum a cada dia, 
na sociedade, e atinge pessoas 
de todas as idades e condições 
sociais, e precisamos de um 
cuidado especial com os mais 
jovens”, disse a secretária da 
Assistência Social, Adnetra 
Vieira dos Prazeres Santana.

A secretária municipal da 
Educação, Mauriza Gonçalves 
de Lima Menegasso, tam-
bém acompanhou a pales-
tra. “Temos de preparar os 
diretores, professores e toda 
a equipe pedagógica para 
saber lidar com essa situação”, 
completou. As palestras fica-
ram a cargo das professoras 
Laís Bueno Tonin e Ana Paula 
Becker, da UniAlfa.

O curso foi oferecido em 
duas oportunidades – na ter-
ça-feira e também na quarta 
–, das 8h às 12h e das 13h30 
às 13h70. A participação é gra-
tuita e os participantes rece-
berão certificados com 8h de 
capacitação emitidos pela ins-
tituição de ensino superior.

“A rota acessível é um trajeto 
contínuo, desobstruído e sina-
lizado, que conecta os ambien-
tes externos e internos de espa-
ços e edificações e que pode ser 
utilizada de forma autônoma 
e segura por todas as pessoas. 
Então ela diz respeito a esta-
cionamentos, calçadas, faixas 
de travessias de pedestres (ele-
vadas ou não), rampas, esca-
das, passarelas e de circula-
ção”, detalhou.

Ela destacou que, ao menos 
neste primeiro momento, 
o plano tem o objetivo de 
garantir acessibilidade da 
pessoa com deficiência ou 
com mobilidade reduzida a 
todas as rotas e vias existen-
tes. “Principalmente nas que 
concentrem maior circulação 
de pedestres, como os órgãos 
públicos, de saúde, educação, 
assistência social, esporte, cul-
tura, correios, bancos, entre 
outros. E sempre que possível 
de maneira integrada com os 
sistemas de transporte cole-
tivo de passageiros”, pontuou.

METAS E RESULTADOS
A diretora apontou algumas 

metas, como a reforma de cal-
çadas com substituição total 
do revestimento (principal-
mente de petit-pavé) e inser-
ção de rotas de piso tátil, alerta 
e direcional. “Vamos desde já 
priorizar os materiais de revesti-
mento e calçamento com super-
fície regular, fazer rampas de 
acessibilidade e rebaixamentos 
para cadeirantes em esquinas, 
ampliação de vagas especiais 
de estacionamento para PCD 

Sinalização
Finalmente Regina contou que o município deve implantar semá-

foros com sinalização sonora nas principais avenidas e ruas da área 
central da cidade, como a Paraná, Ministro Oliveira Salazar, Doutor 

Camargo, Apucarana, Flórida etc. “Também providenciaremos 
indicação de linhas de transporte coletivo em braile, principalmente 
nas paradas de ônibus nas proximidades do Colégio Estadual Paulo 
Tomazinho, onde fica a Adefiu (Associação dos Deficientes Visuais 

de Umuarama)”, ressaltou.

O plano tem o objetivo de garantir acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes

JOSÉ A. SABINO/SECOM

e readequações e reformas em 
bocas de lobo, tampas de cai-
xas de inspeção e grelhas, com a 

finalidade de eliminar desníveis 
em relação a calçada e obstru-
ções no passeio”, relatou.
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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

Cemitério será ampliado e ganhará
espaço para mais de 1,5 mil túmulos

O Cemitério Municipal de 
Umuarama vai ganhar uma 
nova área com 8 mil m², onde 
serão construídos aproxima-
damente 1.100 túmulos. As 
obras de terraplenagem foram 
iniciadas na última segunda-
-feira (29) e a próxima fase será 
a construção do muro. O pro-
jeto inclui também a constru-
ção de um gavetário para mais 
500 sepulturas.

A ampliação será em área 
que fica ao lado do atual cemi-
tério, nos fundos do Ginásio 
de Esportes Amário Vieira da 
Costa, e chega para resolver 
um problema antigo enfren-
tado pela Acesf (Administração 
de Cemitérios e Serviços 
Funerários). “Temos 15 mil 
túmulos e ao menos 14 mil 
deles estão ocupados. Mesmo 
com a construção de gavetá-
rios, que aumentaram em 480 
sepulturas, temos de pensar 
no futuro e esta obra é mais 
que necessária”, observou 
Édipo Turisco, diretor da Acesf.

Ele conta que a Prefeitura 
f icará responsável  pela 

Empresários da indústria 
terão capacitação gratuita

Indústrias de Umuarama 
– de todos os portes – têm a 
oportunidade de participar de 
um evento, na próxima quinta-
-feira (1°), que vai falar sobre 
promoção da transformação 
digital e empreendedorismo 
de alto impacto, tendo como 
objetivo aumentar a competi-
tividade do setor. A promoção 
é do Sesi/Senai e da Secretaria 
Municipal de Indústria e 
Comércio. A palestra ‘Mentoria 
Lean – Mais Produtividade Para 

Aula inaugural do curso de 
qualificação para estofador

Trabalhadores que bus-
cam qualificação em uma 
das áreas mais importantes 
da indústria local iniciaram 
um curso profissionalizante 
oferecido pela Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Indústria e Comércio e Agência 
do Trabalhador, em parce-
ria com o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial 
(Senai). A aula inaugural do 
curso de estofador de móveis 
foi na noite da última segunda-
-feira (29), e as 25 vagas ofere-
cidas foram preenchidas.

O objetivo é qualificar pro-
fissionais que já atuam na 
área e melhorar as chances 
de contratação por trabalha-
dores que buscam oportu-
nidade no setor moveleiro. 
O curso, que é gratuito, inte-
gra o Programa Recomeça 
Paraná, que reúne o governo 
do Estado por meio das secre-
tarias de Justiça, Família e 
Trabalho e do Planejamento, 
a Federação das Indústrias do 
Paraná (Fiep), o Sesi e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai).

Em Umuarama o curso tem 
ainda o apoio do Simur (Sindicato 
das Indústrias Moveleiras) e das 
empresas Madermac e Estofados 
Hellen. “A captação dos 25 alu-
nos foi feita pela equipe da 
Agência do Trabalhador”, lem-
brou o secretário da Indústria 
e Comércio, Marcelo Adriano 
Lopes da Silva. O secretário e o 
prefeito Hermes Pimentel foram 
representados pelo gerente da 
agência, Reginaldo Barros, na 
aula inaugural.

O segundo maior polo 
moveleiro do Paraná encontra-
-se em Umuarama. Indústrias 

de móveis de pequeno e médio 
podem ser encontradas em 
quase todas as regiões da 
cidade, enquanto as grandes 
indústrias do setor localizam-
-se nos parques indústrias e 
geram milhares de empregos. 
Com a recuperação da econo-
mia e a expansão do mercado, 
as empresas têm procurado 
mão de obra qualificada para 
contratação e o curso visa jus-
tamente preparar os trabalha-
dores para essas vagas.

As aulas acontecerão de 
segunda a sexta-feira, das 
19h às 23h – serão 160 horas 
com duração aproximada 
de três meses. A aula inicial 
teve ainda as presenças do 
gerente das unidades Senai, 
Luiz Antônio Mendonça, da 
coordenadora de Educação, 
Sílvia Horwat, e do chefe do 
escritório regional da Sejuf, 
Francisco Bochi.

MAIS MODERNIDADE
Por outro lado, encontram-

-se abertas as inscrições para 
o curso gratuito de torneiro 
mecânico, com carga de 240 
horas. Os alunos que concluí-
rem todas as unidades curri-
culares, de acordo com os cri-
térios de avaliação, receberão 
certificado na modalidade 
qualificação profissional. As 
inscrições serão aceitas até 
o próximo dia 20, na Agência 
do Trabalhador, e o início 
do curso está previsto para 
24/09. As aulas serão minis-
tradas aos sábados, das 9h 
às 18h e a idade mínima para 
matrícula é 16 anos. Por meio 
da parceria entre o município 
e o Senai, são ofertadas 16 
vagas gratuitas.

Umuarama’ será às 9h30 no 
Anfiteatro Haruyo Setogutte.

O secretário Marcelo 
Adriano Lopes da Silva des-
taca que o encontro é gratuito 
e mais de 100 empresários do 
setor industrial devem apro-
veitar a oportunidade de saber 
um pouco mais sobre um tema 
importante e atual: conquistar 
o desenvolvimento por meio 
da economia digital.

Representante do Sesi/
Senai de Umuarama, William 

Teixeira explica que o ‘Mentoria 
Lean Manufacturing’ quer dizer 
Manufatura Enxuta. 

Entre os temas aborda-
dos neste primeiro encontro, 
desta para as formas para se 
obter as capacitações para 
absorver, implantar e difundir 
as tecnologias, modernizar e 
adaptar plantas produtivas, 
criar infraestrutura digital e 
assegurar recursos financeiros 
para aquisição das tecnologias 
de produção digital avançada.

terraplenagem e pela execu-
ção das galerias de águas plu-
viais. “A empresa que vai exe-
cutar a obra completa já foi 
contratada e acreditamos que 
esta ampliação já estará dispo-
nível nos primeiros meses de 
2023. O projeto inicial conta 
em sua planta arquitetônica 
com uma única rua central 
ligando a área do cemitério 
atual à ampliação, que terá 
paisagismo, arborização e ilu-
minação adequados”, detalha.

O projeto de ampliação 
conta também com área de 
construção interna, depósito 
de ferramentas e materiais de 
construção da Acesf, além de 
novos gavetários verticais e 
ossários. “Também pretende-
mos executar uma obra que é 
um antigo pedido dos profissio-
nais autônomos que atuam ali 
na limpeza dos túmulos, que é 
um depósito para que possam 
guardar seus materiais de traba-
lho”, acrescenta Turisco.

A terraplenagem foi iniciada na segunda e a próxima fase será a construção do muro. O 
projeto inclui também a construção de um gavetário para mais 500 sepulturas
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Presos ao tentar escalar muralha da
Penitenciária de Cruzeiro do Oeste

Dois homens foram presos 
na madrugada de ontem (ter-
ça-feira, 30), depois que foram 
flagrados em uma escada 
na muralha da Penitenciária 
Estadual de Cruzeiro do Oeste 
(Peco) aparentemente ten-
tando realizar uma invasão 
para entrega de materiais ilí-
citos aos detentos da unidade.

A ação dos bandidos foi fla-
grada por agentes da Peco, 
através de câmeras de segu-
rança por volta das 3h da 
madrugada. Imediatamente a 
Polícia Militar foi comunicada 
e uma equipe compareceu no 
local.

Eles avistaram um dos sus-
peitos no topo de uma escada 
apoiada na muralha da Peco, 
enquanto outro aguardava 
no chão. Ao primeiro sinal de 
aproximação policial, o sus-
peito que subia a escada sal-
tou e se deitou no chão em 
rendição. O comparsa também 
foi preso logo na sequência.

Com a dupla os policiais 
não encontraram nada de ilí-
cito, porém em uma mochila 
próximo à escada foi encon-
trada outra escada de corda, 
bem como um alicate de cor-
tar vergalhão – este utilizado 
pelos suspeitos para cortarem 

a grade externa que dá acesso 
à muralha – e vários objetos, 
como celulares, serras, facas 
chips de celular, massa epóxi, 
cola branca, fumo, carrega-
dores de celulares, brocas e 
moedas.

Quando questionados, os 
detidos (um deles residente de 
Cianorte) relataram que esta-
vam realizando um “teste”, e 
que não entregariam os mate-
riais para uma pessoa especí-
fica encarcerada na unidade. 
Eles receberam voz de prisão 
e foram encaminhados para 
Umuarama. (Colaboração 
– OBemdito)

OBJETOS que estavam em uma sacola com os homens detidos foram apreendidos antes 
que fossem entregues aos detentos da Peco

DIVULGAÇÃO

Polícia resgata mulher 
mantida em cárcere 
privado pelo marido
 Policiais militares de 

Umuarama resgataram na noite 
da última segunda-feira (29), 
uma mulher que estava sendo 
mantida em cárcere privado 
pelo marido. O resgate acon-
teceu depois que a vítima con-
seguiu entrar em contato com 
os policiais enquanto realizava 
uma consulta odontológica.

De acordo com os policiais 
que atenderam a ocorrência, 
a vítima, que tem 30 anos de 
idade, afirmou que desde a 
última sexta-feira (26) seu 
esposo, de 27 anos, praticava 
agressões e a mantinha em 
cárcere privado. Ela também 
revelou que não conseguia 
pedir socorro, pois o acusado 
sempre tomava seu telefone 
celular.

Todavia, na segunda-feira 
ela teve que realizar um tra-
tamento dentário que havia 
marcado em uma clínica. 
Somente quando chegou ao 
estabelecimento, foi que con-
seguiu entrar em contato com 
a Polícia Militar.

Assim que a Central 
Operacional (Copom) recebeu a 
ligação através do disk denúncia 
190, encaminhou uma equipe 
até o consultório, onde abordou 
o acusado, que estava em posse 
do celular da vítima.

O homem recebeu voz de 
prisão imediatamente e foi 
encaminhado à Delegacia de 
Polícia de Umuarama, onde 
foram tomadas as providências 
necessárias. O caso passa a ser 
investigado pela Polícia Civil 
através da Delegacia da Mulher.

Uma briga na Praça Anchieta, 
em Umuarama, terminou com 
um homem esfaqueado e outro 
atingido por uma paulada. A 
situação aconteceu na tarde de 
ontem (terça-feira, 30), por volta 
das 14h30.

Segundo o que foi verifi-
cado pela Polícia Militar no 
local, uma provável desavença 
entre dois andarilhos que cos-
tumeiramente frequentam 
aquele logradouro público, 
pode ter gerado uma discus-
são que se transformou em 
agressões por parte dos dois 
envolvidos.

Um dos homens teria acer-
tado o outro com uma pau-
lada. O agredido revidou com 
uma facada.

Polícia Federal de Guaíra captura em
Umuarama contrabandista procurado

Uma ação rápida desen-
volvida por agentes da 
Polícia Federal que atuam na 
Delegacia de Guaíra, terminou 
com a prisão de um homem 
procurado pela Justiça. De 
acordo com as informações 
da PF, agentes do Núcleo 
de Operações (NO) deram 
cumprimento, na manhã da 
última segunda-feira (29), a 
uma ordem judicial de prisão 
expedida pelo Juiz da 1º Vara 
Federal de Umuarama.

Com o documento em 
mãos, os policiais federais con-
seguiram localizar o homem 
de 41 anos de idade, natural 

HOMEM que era procurado pela Justiça Federal foi localizado e detido em Umuarama

Cruzeiro do Oeste.
Ele havia sido condenado 

pelo crime de Contrabando/
D e s ca m i n h o  e  ta m b é m 
por participação em uma 
O rga n i za çã o  C r i m i n o s a 
(Orcrim). O homem que era 
procurado, foi localizado e 
capturado em Umuarama.

Ainda conforme os agentes 
da Polícia Federal, somente no 
mês de agosto, as equipes da 
Delegacia de Guaíra realizaram 
o cumprimento de 7 mandados 
de prisão e, todas as Detenções, 
são consideradas como resulta-
dos do esforço da unidade para 
dar efetividade as decisões 

proferidas pelo Poder Judiciário 
em alinhamento com diretrizes 
traçadas pela Direção Geral 

da PF. Após os procedimentos 
legais, o homem detido foi enca-
minhado ao DEPPEN.
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Acidente entre Corsa e
trator deixa dois feridos

Briga termina com um  
preso e outro esfaqueado

Equipes de socorristas do 
Samu (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) e do Corpo 
de Bombeiros atenderam às 
vítimas de uma colisão que 
envolveu um automóvel e um 
trator, na estrada Mestre, em 
Altônia (cidade localizada a 79 
quilômetros de Umuarama), 
na noite da última segunda-
-feira (29).

De acordo com as informa-
ções coletadas no local pela 
Polícia Militar, o veículo Corsa 
teria colidido contra a lateral do 
trator – que transportava uma 
carretinha – resultando no tom-
bamento do carro na via.

O condutor do trator sofreu 
lesões leves pelo corpo, já 
o motorista do Corsa sofreu 

fraturas na costela e uma 
lesão no joelho, tendo que ser 
encaminhado para avaliação 
médica em Umuarama.

Os policiais ainda informa-
ram que o acidente aconteceu 
em um trecho rural, onde a 
estrada é pavimentada e pos-
sui iluminação pública, porém 
a via é estreita e sem acosta-
mento, fator que pode ter con-
tribuído para o acidente.

O condutor do trator sofreu lesões leves 
pelo corpo, já o motorista do Corsa sofreu 
fraturas na costela e uma lesão no joelho
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a Polícia Militar encami-
nhou uma equipe até a Praça 
Anchieta, onde conseguiu cap-
turar o autor da facada. Detido 
em flagrante, o homem de 41 
anos foi encaminhado para a 
Delegacia de Umuarama. Em 
uma consulta feita pelos PMs, 
averiguando sua identidade, 
foi descoberto que ele possui 
antecedentes criminais por 
agressão (Lei Maria da Penha) 
e estava bebendo com a vítima 
naquele local antes de come-
çar a briga.

Já o homem esfaqueado, foi 
socorrido pelo Samu e enca-
minhado para o hospital. A PM 
informou que, a princípio, não 
havia risco à vida.
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Palavras cruzadas

O dia começa com alguns perrengues logo cedo, 
principalmente se já tem compromisso ou namo-
ra firme. Mas não deixe que uma briga atrapalhe 
seu desempenho no serviço. Embora possa pintar 
uma briga com o mozão pela manhã, não deixe 
que isso vire algo mais sério. Já a paquera pode 
surpreender logo cedo - confira as mensagens 
assim que chegarem. 

Você começa o dia mais comunicativo, Leão, mas 
isso pode virar um problema no serviço se ficar 
de conversinha paralela durante o expediente. 
Cuidado para não perder muito tempo nas mídias 
sociais, tá? Pela manhã, tente cuidar do seu corpo 
e faça escolhas saudáveis. Tá na pista? Um amor 
antigo pode surgir quando menos espera. 

As estrelas avisam que será preciso atenção redo-
brada com dinheiro para não exagerar nos gastos 
hoje. Foque no que é importante e fuja de com-
pras por impulso, por mais que se depare com 
ofertas que parecem ser irresistíveis. A paquera 
pode engatar e trazer ótimas surpresas! As redes 
sociais prometem bombar à noite.

Logo cedo, o trabalho pode exigir muito de você 
e talvez seja complicado acompanhar algumas ta-
refas. Mas foque no que é importante e não perca 
tempo implicando com os colegas, por mais cha-
tos que alguns sejam. A paquera reserva novida-
des e pode se envolver em um lance divertido se 
pedir uma mãozinha para os amigos. 

Pela manhã, manter o foco nas tarefas pode ser um 
desafio e tanto. Você estará mais distraído e pode 
sonhar acordado, meu cristalzinho, mas cuidado 
para não se envolver em um acidente por causa 
disso, tá? A boa notícia é que pode até encontrar 
uma oportunidade de subir na carreira. Aí sim! O 
romance ganha um ar mais sério e você e o mozão 
podem planejar o futuro.

Pode se preparar para encarar mudanças e revira-
voltas logo cedo, meu cristalzinho. Mas as coisas 
não correm tão bem de manhã e você pode perder 
a paciência com os amigos. Brigar só vai piorar 
a situação, ok? Se puder, dê um rolê por aí para 
gastar o excesso de energia - pode até pintar boas 
novas na paquera se você tropeçar em um crush 
pelo caminho. 

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 a 31 de agosto são do signo de Virgem com a personalidade de Capricórnio. 
São de grande força física, moral e psicológica. Gostam das coisas justas, honestas e verda-
deiras. Detestam a mentira e injustiça. Gostam de defender os menos favorecidos da sorte, 
as crianças e os idosos, enfim os desvalidos. Seu número principal é o 37, formado de 3, 
Júpiter e de 7, Netuno. Juntos formam o 10 e 0 1, de Sol, que é luz, realidade, liderança, 
poder, autoridade e solidão. 

Horóscopo nascido em 31 de agosto

Você começa o dia sonhando com paz e tranqui-
lidade, mas vai ter que redobrar a atenção porque 
há risco de perder informação importante ou ser 
alvo de gente fofoqueira. A Lua se muda para o 
seu signo à tarde e você vai contar com vibes 
maravigolds para resolver qualquer perrengue que 
tenha surgido pela manhã - isso também vale para 
o trabalho.

As estrelas sinalizam altos e baixos em casa logo 
cedo. Talvez tenha que lidar com problemas fa-
miliares no café da manhã, meu cristalzinho, mas 
não deixe que isso atrapalhe sua programação 
para o resto do dia. No trabalho, é hora de se con-
centrar em alguns assuntos práticos. A paquera 
também está protegida. Aproveite para jogar char-
me por aí, valeu? 

Os assuntos profissionais pedem mais atenção 
logo cedo, mas pode ser complicado manter o 
foco nas tarefas. A saúde pode precisar de um 
pouco mais de cuidados e qualquer tipo de exa-
gero terá consequências, por isso, cuide com 
mais carinho do seu corpo, bebê. No romance, 
tudo indica que você e o mozão devem se en-
tender melhor.

Hoje, seu maior desafio será sair da sua zona de 
conforto e lidar com tarefas em equipe. Cuidado 
para não perder a paciência ao lidar com os co-
legas. No romance, pode pintar imprevistos e tre-
tas com o mozão logo cedo. Faça o possível para 
manter a vibe paz e amor. Depois, a paixão cresce 
e vocês vão colocar fogo no parquinho! 

Logo cedo, talvez tenha que resolver alguns as-
suntos em casa que estavam pendentes, mas não 
deixe que isso acabe com o seu bom humor. Se 
está sonhando em se dar bem na conquista, a dica 
é buscar alguém que esteja a fim de compromisso 
sério e agir com calma. O ciúme pode trazer pro-
blema para a relação à dois logo cedo.

No trabalho, pode começar o dia com boas ideias 
e muitos sonhos, mas não é hora de apostar suas 
economias em um projeto arriscado demais, tá? 
Se alguém próximo pedir uma grana emprestada, 
fuja que é cilada! Talvez as coisas se desenrolem 
meio devagar na paquera, mas não desista do 
crush sem motivos. 
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concurso: 648
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 07 09 02 01 02 07 01

Super Sete concurso: 289C 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
Quarta 31/8/2022

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.
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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2358Lotomania

65.274
24.176
26.676
77.433
67.910

15 27 30 41 46 49 58 
YPIRINGA/RS

10 13 16 28 47
concurso: 5936

05 15 24 34 45 52 

Sol

Paranaguá
max 19
min 15

max 26
min 11

Cascavel
max 23
min 10

Foz do Iguaçu
max 25
min 13

max 24
min 9

Curitiba
max 15
min 8

FASES 
DA LUA

Quinta 1º/9/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sexta 2/9/2022

Sol

01 11 12 14 15 38 45 56 59 60
61 66 71 74 75 76 80 81 82 89

Nova
27/08 - 05h16

Minguante
17/09 - 18h52

concurso: 2609

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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TERNURALR
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BDOAEP
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Ação a
cargo da
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Utilidade da
semente de
cacau, para
os astecas

Rocha
Lima,

gramático
brasileiro

Forma de
curvas em
estradas
serranas

Canal que
também
conduz o
esperma

"I-Juca-
(?)", obra 
de Gonçal-
ves Dias

Prerroga-
tiva de

gestantes
em filas

A pessoa
retida 
em um

sequestro

Cláudio (?),
virtuose 
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moderno

Habitação
temporá-
ria dos

esquimós

Apelido
carinhoso
de "Lúcia"
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mento ex-
presso no
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(?)-Denis,
catedral
ao Norte
de Paris

Diálogo em 
que Platão 

trata da 
virtude

Serviço de
correios

veiculado
pela FAB

Escola
Pública
(abrev.)

Moeda do
Japão

O imigran-
te detido

na frontei-
ra dos EUA

"(?)
Giovanni",
ópera de
Mozart

Artigo
definido

masculino
plural

Líder 
do Irã

Derivado da cânabis
usado no trata-

mento da
epilepsia

O segundo setor da
atividade econômica

Renda de (?), 
adorno de toalhas

Também,
em inglês

Cartão-
postal de
Belém, foi
tombado

pelo Iphan
como Pa-
trimônio
Histórico
em 1977

Triviali-
dades

De baixo
calão (vo-
cabulário)

Potássio
(símbolo)

Talento
Hortaliça
picante de

saladas

Relativa à
Pintura

Calor, em
inglês

Paraná
(sigla)
Estou
(pop.)

Colônia 
de algas

Divisão 
da idade

Planta de
regiões

desérticas
do México 

Conexão
O violino do
cantador 

nordestino

Difere do ditongo por
ter vogais em sílabas

diferentesA pátria 
de Alfred Nobel

Oferece a
uma ONG

Total de
gastos in-
vestidos na
produção
do bem

Aqui
Trajetória
do cavalo
no xadrez

4/also — heat. 5/arrau — hiato — mênon — saint.
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P S C
E C O S S I S T E M A
S E G M E N T A D A S

S I U D R I M A
A V I D O S T A G

F R A C O A T O R
E H G U A R A NA

A B O I O D I A D
T E C N I C A S B EE

C G O D S O S
A C E I N E RE N T E

A S R A F T A N
O R T O U F O S Z
F I A M S E R E I A

A F E G Ã N C L
A U T O N O M I A

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.

Na Coluna Viva Bem, saiba o que é um Personal Organizer
Personal Organizer significa orga-

nizador pessoal, ou seja, um profissio-
nal que realiza uma organização per-
sonalizada, de acordo com a rotina 
e preferências do cliente. É como se 
fosse um personal trainer, que desen-
volve um treinamento físico dentro da 
expectativa do cliente, respeitando 
seus limites.

A razão de sua existência é facilitar 
a vida, o dia a dia, promover qualidade 
de vida, evitar o estresse! Quem nunca 
procurou uma blusa, ou algum objeto 
por várias vezes e não achou? Ou até 
achou, mas depois de haver um des-
gaste e perda de tempo procurando 

e tentando lembrar onde ele foi colo-
cado, justamente naquele momento 
que o relógio não para e nos atrasamos 
para um compromisso importante.

Por esta razão que dentro da orga-
nização existem alguns fatores impor-
tantes, que devem ser observados com 
atenção.

Vou fazer alguns apontamentos, 
apenas, mas vários poderiam ser 
citados.

Setorização é um deles, onde todos 
os itens são separados por tipo – cal-
ças, bermudas, camisas manga curta, 
meia manga, manga longa, etc; Estudo 
dos espaços – estudamos onde é mais 

prático e funcional colocar cada grupo 
de itens; Separar o que deve ser pen-
durado e o que deve ser dobrado; 
Dobras – são feitas de acordo com o 
espaço que temos, procuramos estudar 
o máximo possível para que não haja 
perda de espaço; A forma das roupas 
serem colocadas nas gavetas ou prate-
leiras, devem ser posta de uma forma 
que o cliente possa ver tudo o que tem 
e por fim, Obedecer uma paleta de 
cores

Na hora de encontrar alguma peça, 
seja qual for, com certeza não haverá 
dificuldade pois tudo fica setorizado e 
organizado.

MANUTENÇÃO
Depois, vem a manutenção. Com 

os itens setorizados, a manutenção é 
facilitada, depende da preocupação 
do ‘personalizado’ em usar e devolver 
depois para o mesmo lugar.

CURSO
Também são oferecidos cursos aos 

clientes, desde a setorização até a manu-
tenção, no caso de filhos, os espaços pre-
cisam ser reavaliados.  O texto não podia 
ser finalizado sem falar sobre os bene-
fícios da contratação de um personal 
organizer.  Por Vânia Saloes – Secretária 
executiva bilíngue  – Personal organizer.
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Adquira o cupom 
no valor de R$ 210,00.

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

UMUARAMA
(44) 2031-0794 | (44) 99116-7662 (WhatsApp)

Sua doação será destinada para a manutenção 
do Complexo Hospitalar e Casa de Apoio!

Sorteio 30/11/2022  
pela extração da Loteria Federal

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

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225Evinrude 225

3º Prêmio: Motocicleta CG 160cc 
START - Ano/Modelo 2022 4º Prêmio: Televisor 43’

*IMAGENS ILUSTRATIVAS

Versátil e único, Novo Citroën C3 
chega ao Brasil partindo de R$ 68.990

Acessível, inovador, prá-
tico, inteligente e com ati-
tude SUV. Assim é o Novo C3, 
grande novidade da Citroën 
para o mercado brasileiro em 
2022. Primeiro de uma família 
de três modelos desenvolvi-
dos e fabricados na América 
do Sul, o Novo C3 é um hat-
chback moderno, forte e cheio 
de personalidade, por onde 
a Citroën expressa toda sua 
originalidade.

Ousada, viva e autêntica, a 
Citroën gosta de fugir do senso 
comum, sempre com muita 
cor, movimento e criativi-
dade. O Novo C3 traz tudo isso 
– e um tanto mais. O modelo 
oferece excelente altura livre 
do solo (uma das maiores da 
categoria) e posição de dirigir 
inigualável, além do conforto 
reconhecidamente Citroën 
e um dos melhores espaços 
internos do segmento. Unindo 
atributos de um hatchback 
com os de um SUV, o Novo C3 
consegue oferecer o melhor 
dos dois mundos, com alto 
nível de qualidade e conecti-
vidade. Posicionado na faixa 
de preço próxima de modelos 
menores, mas com o porte de 
um B-Hatch, o C3 entregará 
ao cliente um produto com 
a excelência Citroën, cabine 
ampla e o maior porta-malas 
entre seus principais compe-
tidores por valores altamente 
competitivos.

VERSATILIDADE
O Novo Citroën C3 foi 

desenvolvido por uma equipe 
multicultural em diversos 
continentes, além de se bene-
ficiar da sinergia global da 
Stellantis. Sua versatilidade 

começa pela variante da 
moderna plataforma modu-
lar CMP, que estreia no Polo 
Automotivo de Porto Real 
(RJ) após um investimento de 
R$ 220 milhões na unidade.

Flexível e já consolidada em 
diversos produtos de sucesso 
da Stellantis, a variante da pla-
taforma CMP permite ao Novo 
C3 reunir atributos que pare-
ciam inconciliáveis há alguns 
anos: praticidade de um hatch, 
atitude SUV, cabine ampla, um 
grande porta-malas e, é claro, 
o conforto de um Citroën. A 
tecnologia desta nova arqui-
tetura permitiu à marca criar 
um produto que atendesse a 
todos os desejos de seu cliente 
com uma acessibilidade única.

O Novo C3 chega ao mer-
cado mais brasileiro do que 
nunca, com 70% de nacionali-
zação, incluindo os modernos 
motores 1.0 Firefly e 1.6 16V 
EC5 produzidos nas fábricas 
de motores de Betim (MG) e 
Porto Real. Seu desenvolvi-
mento levou em conta a nova 
realidade da indústria global 
e a importância da racionali-
dade durante todo o ciclo de 
vida do carro. Por isso o Novo 
C3 também chega ao mercado 
com um dos menores custos 
de manutenção e reparo do 
segmento.

 
ÍCONES REINVENTADOS

O Novo C3 é o início de uma 
nova era para a marca, e isso 
fica claro no primeiro olhar. 
Os icônicos Deux Chevrons 
(dois Chevrons, em francês), 
que remetem às engrenagens 
bihelicoidais criadas por André 
Citroën, receberam uma nova 

Novo Citroën C3 Live 1.0 – R$ 68.990
Pintura Metálica – R$ 1.300
Protection Pack (Frisos laterais e protetor de cárter) – R$ 900

Novo Citroën C3 Live Pack 1.0 – R$ 74.990
Pintura Metálica – R$ 1.300
Protection Pack (Frisos laterais e protetor de cárter) – R$ 900

Novo Citroën C3 Feel 1.0 – R$ 78.990
Pintura Metálica – R$ 1.300
Teto bitom – R$ 1.300
Comfort Pack (sensor e câmera de ré) – R$ 1.400
Protection Pack (Frisos laterais e protetor de cárter) – R$ 900

Novo Citroën C3 Feel 1.6 16V – R$ 86.990
Pintura Metálica – R$ 1.300
Teto bitom – R$ 1.300
Comfort Pack (sensor e câmera de ré) – R$ 1.400
Protection Pack (Frisos laterais e protetor de cárter) – R$ 900

Novo Citroën C3 Feel Pack 1.6 16V Automático – R$ 93.990
Pintura Metálica – R$ 1.300
Teto bitom – R$ 1.300
Comfort Pack (sensor e câmera de ré) – R$ 1.400
Protection Pack (Frisos laterais e protetor de cárter) – R$ 900

Novo Citroën C3 1.0 First Edition – R$ 83.990
Novo Citroën C3 1.6 16V Automático First Edition – R$ 97.990

leitura com linhas duplas que 
começam por meio das luzes 
de condução diurna (DRL) de 
leds nos ousados faróis bipar-
tidos e cruzam toda a dian-
teira até o centro, formando 
as linhas que identificam os 
carros da marca há mais de 
cem anos.

A atitude SUV se apresenta 
com um design que transmite 
robustez e força sem ser agres-
sivo, com linhas verticais e vin-
cos pronunciados ao longo de 
toda a carroceria. A dianteira 
carrega um para-choque cuja 
parte central sempre será 
na cor preta, aliando força 
ao estilo ao mesmo tempo 
em que protege o veículo de 
pequenos contatos no dia a 
dia. Abaixo dos faróis ficam as 
luzes auxiliares de neblina, que 
podem receber elegantes mol-
duras embelezadoras que aju-
dam a destacar o design único 
do Novo C3.

Nas laterais, o modelo car-
rega signos da atitude SUV de 
cima a baixo, começando pelas 
exclusivas barras de teto longi-
tudinais, e passando pelos vin-
cos que saem das extremida-
des da carroceria e levam seu 
olhar em direção ao centro do 
modelo. Arcos nos para-lamas 
agregam robustez ao visual e 
também protegem a carroce-
ria. E, por falar em proteção, o 
Novo C3 pode receber os exclu-
sivos Airbumps, elementos 
posicionados na parte inferior 
das portas capazes de proteger 
a carroceria e dar mais robus-
tez ao modelo, além de deixa-
rem o estilo do C3 ainda mais 
impressionante.

Toda essa ousadia e versa-
tilidade continua na traseira, 

DIVULGAÇÃO

VERSÕES E PREÇOS

com lanternas que se integram 
completamente às linhas do 
veículo enquanto carregam 
uma identidade visual única, 
para que o Novo C3 se des-
taque nas ruas de dia ou de 

noite. O para-choque com 
um amplo elemento preto na 
parte inferior une proteção 
reforçada, estilo e praticidade, 
ocultando sujeiras acumuladas 
do dia a dia.
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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

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

J A DA LOMBA COMBUSTIVEIS LTDA inscrito no CNPJ nº 08.027.208/0001-
06, torna público que recebeu do IAT a Licença Operação para 
o  COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 
AUTOMOTIVOS nº 148926 validade até 17/10/2022 instalada na Av. 
MOISÉS LUPION, N° 670,  no Município de Goioerê-Paraná.

SÚMULA REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO LICENÇA OPERAÇÃO

J A DA LOMBA COMBUSTIVEIS LTDA inscrito no CNPJ nº 
08.027.208/0001-06, torna público que irá requerer do IAT, a 
Renovação Licença Operação RLO, COMERCIO VAREJISTA DE 
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS instalada na Av. 
MOISES LUPION, 670,  no Município de Goioerê-Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

ABJMAB AUTO POSTO LTDA inscrito no CNPJ nº 12.060.999/0001-
43, torna público que recebeu do IAT a Licença Operação para o 
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS nº 35868 validade até 31/10/2022 ins-
talada na Av. MANOEL ALVES  COSTA, N° 225,  no Município de São 
João do Ivaí-Paraná.

SÚMULA REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO LICENÇA OPERAÇÃO

ABJMAB AUTO POSTO LTDA inscrito no CNPJ nº 12.060.999/0001-
43, torna público que irá requerer do IAT, a Renovação Licença 
Operação RLO, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS instalada na Av. 
MANOEL ALVES  COSTA, N° 225,  no Município de São João do 
Ivaí-Paraná.

     EXTRAVIO DE ALVARÁ
SKINA DISTRIBUIDORA DE 
BEBIDAS, inscrita sob nº CNPJ 
09.943.296/0001-59, estabe-
lecido na Avenida Zaeli, 2457, 
Parque San Rema, CEP 87506-
230, na cidade de Umuarama, 
Estado do Paraná, comunica 
para devidos fins o extravio de 
seu alvará nº 27.672/2008. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.   

Processos finalizados pelo Procon
geraram R$ 78 mil para entidades

Doze entidades socioas-
sistenciais e o Corpo de 
Bombeiros de Umuarama 
foram atendidos com bens e 
serviços obtidos pelo muni-
cípio por meio de Termos de 
Ajustamento de Conduta (TAC) 
relacionados a 32 processos 
administrativos concluídos 
pela Secretaria de Proteção 
e Defesa do Consumidor – 
Procon Municipal, nas últimas 
semanas. A lista inclui alimen-
tos, produtos de limpeza e 
higiene pessoal, bebedouros 
e uma série de equipamentos, 
além de apadrinhamento de 
crianças em projeto esportivo.

As informações são do 
secretário de Proteção e 
Defesa do Consumidor, 
Deybson Bitencourt Barbosa. 
“Nossa equipe conseguiu fir-
mar 15 TACs de um total de 
32 processos administrativos 
que estavam conclusos para 
decisão administrativa. Isso é 
resultado das fiscalizações rea-
lizadas junto a empresas dos 
mais diversos segmentos em 
Umuarama, cujas autuações 
resultaram em benefícios dire-
tos para a comunidade depois 
que a situação dessas empre-
sas foi regularizada”, explicou.

Com a ação, o Procon 
Municipal contemplou 20 

projetos apresentados, sendo 
que 12 instituições assisten-
ciais e o Corpo de Bombeiros 
receberam produtos ou bens 
para a melhoria dos serviços 
prestados à comunidade. O 
valor total dos TACs – um ins-
trumento legal com a fina-
lidade de impedir a conti-
nuidade de uma situação de 
ilegalidade, reparar o dano ao 
direito e evitar a ação judicial 
– soma R$ 78.377,47.

“É um apoio importante 
para as entidades que traba-
lham diretamente com a popu-
lação em situação de vulnera-
bilidade e que, seguramente, 
fará a diferença no dia a dia 
das pessoas”, acrescentou o 
prefeito Hermes Pimentel, que 
apoia a iniciativa do Procon.

Entre os bens adquiridos 
com recursos dos TACs estão 
bebedouros com capacida-
des de 25 a 100 litros de água 

gelada, roteados Wi-Fi, bolsas 
de maternidade, caixa de som, 
alimentos, produtos de limpeza 
e higiene pessoal, cobertores e 
toalhas de banho com capuz, 
caixas com resmas de papel 
sulfite, ar-condicionado split 
12.000 BTU, placas de tatame 
em EVA, armário com chave em 
MDF, impressora multifuncional, 
forno de micro-ondas e bolsas 
de 12 meses para 40 crianças no 

Instituto de Esportes do Paraná 
– Projeto Nadando Paraná, no 
valor de R$ 43,2 mil.

As entidades atendidas 
neta etapa foram o Corpo 
de Bombeiros, Associação 
Umuaramense de Kickboxing 
( AU K B ) ,  A s s o c i a çã o  d e 
Assistência aos Surdos de 
Umuarama (Assumu), Projeto 
Bebê Feliz, Associação Regional 
de Assistência ao Menor (Aram) 

– Guarda Mirim, Associação de 
Recuperação de Alcoólatras 
(ARA), Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais 
(Apae), Assistência Social 
Lar Betel (Assebe), Projeto 
Restauração, Centro de Apoio 
e Integração Bem Viver, Centro 
de Recuperação Viva Com Deus 
(Crevd) e Associação Vida 
e Solidariedade do Parque 
Industrial.
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 “Às vezes, você não precisa libertar 
a sua criança interior, pelo contrário, 
deve educá-la” . Fabrício Carpinejar

@tribunahojenewsumuarama

SHOPPING PALLADIUM

ALERTA
O tabagismo é uma doença crônica que se origina da dependência à nicotina. O vício ainda é visto como um hábito cotidiano 
por muitos, mas não deve ser menosprezado, pois o ato de fumar é bastante prejudicial à saúde. A Organização Mundial de 
Saúde  estima que, anualmente, o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas pelo mundo. Só no Brasil, são mais de 160 mil 
mortes por ano, totalizando mais de 440 óbitos por dia.

SEM VOLANTE!
Em cinco anos, o emplacamento de carros 
manuais no Brasil caiu de 57% para 38%, 
segundo a Bright Consulting. As explica-

ções são essencialmente econômicas, pois 
a maioria dos carros de entrada já oferece 
o recurso. Além de acabar com o inconve-
niente de mudar as marchas em engarrafa-
mentos, os automáticos oferecem recursos 

como direção hidráulica, freio ABS e injeção 
eletrônica. “Eles trazem mais segurança e 

eficiência”, pondera Flavio Padovan, sócio da 
Padovan Consulting. “Quem experimenta um 
automático dificilmente volta atrás.” Para 

os tradicionalistas, o pior ainda está por vir: 
num futuro não tão distante, são os volantes 

que tendem a desaparecer. Carros autôno-
mos possibilitarão a seus donos permanecer 
passivos no banco de trás, como em um táxi, 

mas sem condutor.

METADE
Pouco depois de um mês desde o anúncio da 
parceria com a Microsoft para impulsionar as 
vendas e gerenciar a publicidade, a Netflix 

avalia os novos preços que irá cobrar em seu 
plano mais barato com anúncios. Segundo 
a Bloomberg, o valor estudado deve variar 
entre US$ 7 a US$ 9 por mês, equivalente 
a metade da assinatura mais popular da 

plataforma, a opção Standart, hoje ao preço 
de US$ 15,49. Aliás, a Netflix comemorou 25 
anos de existência na última segunda-feira. 
Pioneira do streaming, a empresa lida hoje 

com crises e uma queda histórica no número 
de assinantes. (Terra)

AROMAS
A linha ‘Aromas que Cuidam’ da Es-

senza possuem fragrâncias que trazem 
na composição óleos essenciais, com 
origem na extração de plantas como 

a verbena, flor de lótus, pimenta rosa 
e menta. As propriedades extraídas de 
cada planta são únicas e possuem ca-
racterísticas curativas utilizadas atra-
vés da aromaterapia, terapia que visa 
à cura de uma indisposição mental ou 
física através dos óleos essenciais que 
penetram no organismo pelo sistema 

respiratório trazendo benefícios físicos 
e emocionais. A coleção composta por 
três aromas que despertam sensações 
diferentes – Calma, Energia e Sensual 
estão no Empório ESSENZA, no Sho-

pping Palladium Umuarama. 

MÉDICO
SÉRGIO GUIMARÃES MERÇON VIEIRA 
comemora aniversário de 25 anos nes-
ta quarta-feira (31) e já está em ‘com-
passo de espera’ para a cerimônia de 
formatura em Medicina pela UNINGÁ, 
em fevereiro 2023. Ele é filho do casal  
Margarette e Sérgio Merçon Vieira  que 
ladeiam orgulhosos o filho na sessão 
de fotos para a formatura.  

NOIVADO
Juliana Nalin, aceitou o pedido de 
Deybson Bitencourt. O casal colocou 
alianças no último domingo (28) e já 
deixou o registro nas redes sociais. 
Bitencourt é renomado advogado em 
Umuarama, ex-vereador e atua hoje ao 
lado do prefeito Hermes Pimentel, des-
de que atendeu a seu pedido e assumiu 
a Secretaria Municipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor – Procon. A jovem 
Juliana, além de formada em Ciências 
Contábeis, também é a atual gerente 
administrativa financeiro da agência do 
SICREDI de Alto Piquiri. A data do casa-
mento ainda não foi definida.
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