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Brigadistas nas escolas
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Setor de licitações economiza mais
de R$ 2 milhões para a Prefeitura

A Divisão de Licitações e Contratos da Prefeitura divulgou relatório
ontem que apenas em dois pregões eletrônicos realizados no mês passado, conseguiu obter uma economia de R$ 2.008.339,48 aos cofres
públicos. O montante é a diferença entre os valores orçados durante a

“Bicho do
Paraná” pode
ser Patrimônio
do Estado

fase de pesquisa de mercado e aqueles que foram contratados no processo de concorrência. O Município incentiva a participação de empresas
locais nas licitações, sejam pequenas e micros, inclusive a legislação
facilita a participação de microempreendedores individuais.
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Preparação para
o Rally dos Sertões

l2

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Câmara aprova
regras trabalhistas
alternativas para
a calamidade
l3

Lei de combate
ao racismo é
atualizada na
Assembleia
l5

Tenistas do HCC
participam
do Interclubes
Paranaense

As empresas de Umuarama já estão prontas para receber a 30ª edição do Rally dos Sertões, um dos maiores
eventos desta natureza do mundo, que terá largada em Foz do Iguaçu e fará a primeira parada na Capital da Amizade nos dias 27 e 28 deste mês. Ontem, a Prefeitura e o Sebrae entregaram os kits de comunicação visual aos
empresários que participaram das qualificações para aprimorar o atendimento ao turista.
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Eleitores
idosos
O Paraná registrou
aumento de 31%
no eleitorado com
mais de 70 anos.
Em 2018, haviam
580.276 pessoas
aptas a votar nas
eleições gerais
nesta faixa etária. Em 2022, este
número saltou para
762.096 pessoas.
l4
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e Londrina

GERAL Quinta-feira, 4 de agosto de 2022

Galo fazem
confronto
@tribunahojenewsumuarama
pela continental

Comissão da Alep aprova “Bicho do
Bandeirada
Paraná” como Patrimônio do Estado
l Esportes 12

DO TEMPO

Maringá

max 32
min 19

ublado
de chuva

Cascavel

Loterias
Quina

Londrina

Megasena
Megasena
Federal concurso: 2506

max 31
min 17

6

26uma
Assembleia Legislativa
A canção se max
tornou
max do
23
12
Paraná (Alep) aprovou,
na homenagem aosmin
paranaenses
min 17
Crescente

última terça-feira (2), o projeto
05/08 - 08h07
de lei 328/2020 que reconhece
a música
“Bicho do Paraná”, do
Minguante
compositor
19/08 - 01h36João Lopes, como
Patrimônio Artístico do Paraná.
Nascido no município de
Califórnia em 25 de maio de 1950,
João Lopes da Silva cresceu em
Rolândia e sua homenagem ao
Norte do Paraná faz parte da canção que representa um hino informal para os paranaenses.
Autodidata, compôs no violão canções que enalteciam
o chão vermelho do interior e
outras características do Estado.
“Bicho do Paraná” surgiu após
uma viagem ao Rio de Janeiro,
quando sugeriram que cortasse
o cabelo e aparasse a barba,
mudando características que
trazia do movimento hippie, que
incluíam ainda a generosidade e

que se destacam na sociedade e
em seus setores de atuação após
campanha, ainda na década de
1980, da então TV Paranaense e

Paranaguá

Banco Bamerindus.
Joãomax
Lopes23
faleceu em 2020,
pouco antes
de completar 70
min 17
anos, deixando 3 filhos, quatro
netos, seis discos gravados e um
legado de valorização à cultura
e ao povo paranaense.

49.792
Dia da Sorte
56.668
3º prêmio
07.403
MÊS
DA SORTE:
4º prêmio
26.394
5º prêmio
29.594
2º prêmio

Femucam

Em Umuarama, será discutido e votado hoje na Câmara, em sessão extraordinária, o Projeto de Lei nº 070/2022, que altera lei municipal de
2010, que institui no calendário cultural do Município de Umuarama
o Femucam – Festival de Música de Umuarama – Capital da Amizade.
De autoria do Poder Executivo, a proposição apresenta como uma das
justificativas, a busca por talentos da cidade e região. Na mensagem, o
chefe do Executivo reforça que, em sua primeira edição após a Pandemia, o festival se mostrou um evento catalisador de iniciativas na área,
capaz de constituir um processo de formação e projeção da atividade
musical que perpassa o local. “A comunidade tem a expectativa de que
seja consagrado na pauta anual dos eventos culturais do Município,
dando a visibilidade e a repercussão que a produção artística dessa
área precisa e merece”. “Assim, o Projeto busca aumentar o valor da
premiação, de modo que outras edições do evento possam ser promovidas, como por exemplo o FEMUCAM KINDS, voltado para o público
infantil e adolescente”. Por isso é que o artigo 5º da proposição, visa
a autorização para que o município efetue a premiação do festival em
dinheiro, no valor máximo de 30 salários mínimos nacionais vigentes,
compreendendo todas as categorias do concurso”.
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PREVISÃO DO
DO TEMPO
TEMPO
PREVISÃO
DO
TEMPO
PREVISÃO
DO
PREVISÃO
TEMPO
Umuarama
Curitiba

Quinta

h 30

h

Sexta

h 22

19

Muitas nuvens

h

Quinta

h 26

14

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

03/08
% dia compra

COMERCIAL

venda

% mês

0,0% 5,2770 5,2780

+2,0%

PTAX (BC)

+1,0% 5,2840 5,2846

+1,9%

PARALELO

+0,2% 5,1600 5,6000

+2,2%

TURISMO

+0,2% 5,1600 5,5800

+2,2%

EURO

+0,5% 5,3596 5,3623

+1,3%

MOEDAS X REAL

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

134,20
0,82
0,99
132,42

Iene
R$ 0,0394
Libra est.
R$ 6,41
Peso arg.
R$ 0,040
R$1: 1.298,20 guaranis

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

0,7013
0,7284
0,7281
0,7278
0,7008

0,7013
0,7284
0,7281
0,7278
0,7008

0,2003
0,2273
0,2270
0,2267
0,1998

expediente

BOVESPA
IBOVESPA: +0,40%
Ações
Petrobras PN
Vale ON
Bradesco PN
Magazine Luiza ON
Cielo ON
Via ON

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

Nova

28/07 -14h55

Direção-Geral
Clarice Roman

Sexta

h20

12

h

12

Muitas nuvens

Muitas nuvens

Crescente

5/08- 08h07

Cheia

Minguante

19/08 -01h36

11/08 -22h36

MERC. RURAL
PREVIDÊNCIA

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

103.774 pontos
%
R$
+0,15%
33,88
-3,89%
67,52
+1,58%
17,95
+8,12%
2,93
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2022: 4ª parcela
+9,73%
4,85
vence em 31/08, com juros Selic de 3,05%.
ÍNDICES
DE INFLAÇÃO
+11,49%
2,62
SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)
I
R$ 1617,00
III
R$ 1738,00
ÍNDICES DE INFLAÇÃO
II
R$ 1680,80
IV
R$ 1870,00
Índice em %
JUN
JUL
ano 12m
Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.
IPCA (IBGE)
0,67
5,49 11,89
OUTROS INDICADORES
IGP-M (FGV)
0,59
0,21
8,39 10,08
JUN
JUL
AGO
TJLP (%)
6,82
7,01
7,01
IGP-DI (FGV)
0,62
7,84 11,12
Sal. mínimo 1.212,00 1.212,00 1.212,00
REAJUSTE DE ALUGUÉIS
UPC
23,54
23,54
23,54
Índice
MAI
JUN
JUL
CUSTO
DA
CONSTRUÇÃO
(CUB)
IGP-M (FGV)
1,1072
1,1070
1,1008
R$/m2
MAI
JUN %m %ano %12m
IGP-DI (FGV)
1,1056
1,1112
Paraná 2.063,74 2.072,20 0,41 3,44 11,62
* Correção anual. Multiplique valor pelo índice
Norte 2.051.05 2.035,05 -0,78 4,99 7,47
Oeste 2.113,24 2.227,55 5,41 9,15 18,39
SELIC ANUAL: 13,25% | TJLP: 7,01%

Editor-chefe
Alex Miranda
editoria@tribunahoje.jor.br
www.tribunahoje.jor.br
Umuarama

03/08

h

Fases da lua

INDICADORES ECONÔMICOS
DÓLAR
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Federal

Curitiba
Foz do Iguaçu
o amor à natureza.
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1º sorteio

5º prêmio

EM 2019, João Lopes, participou do programa Assembleia no Ar, quando contou um pouco sobre sua trajetória na música e a forma como
a ouviu pela primeira
ublado

concurso: 2588

Dupla sena
Dupla
Lotomania

2º prêmio
Quina
concurso: 5913
Quina
3º prêmio
11
27 33 70 73
4º prêmio

de chuvaA Comissão de Cultura da

Lotomania
Lotofácil
Lotofácil

21
22 29 34 40 44
1º prêmio

max 23
min 16

55

Lotofácil

NOSSOS RESULTADOS SÃO INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM OS RESULTADOS OFICIAIS

DIVULGAÇÃO

quisa da Faciap (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná) a maioria dos
enses acredita em um aumento de 8% nas vendas relativas ao Dias dos Pais 2022. Segundo o estudo,
es paranaenses estão esperançosos com o desempenho das vendas, principalmente os de Londrina e
Megasena
ada 10 comerciantes se dizem animados com o futuro.
l Economia 9

COMP. JULHO

Empresário/empregador

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

Facultativo

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

Empregados - taxas de desconto

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

7,5%
9%
12%
14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: calcule o valor da taxa
de cada intervalo de salário, e depois some os valores
EMPREGADOR - Taxa de 12%(Pes. físicas)
Venc.: emp. 20/08 físicas 15/08, domésticos 06/08

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

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 03/08
PR
SOJA
168,98
MILHO
75,27
TRIGO
112,15
BOI GORDO 299,79
SUINO
6,01

DIA
0,0%
0,4%
0,0%
0,0%
0,0%

30d. Casc.
-4,2% 167,00
-4,2% 75,00
1,1% 112,00
-0,2% 300,00
1,7%
-

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

BOLSA DE CHICAGO
Em 03/08
SOJA
FARELO
MILHO
TRIGO

CONT.
FECH.
ago/22 1.558,00
ago/22
481,70
set/22
591,50
set/22
763,75

DIA
-11,25
-7,50
0,25
-11,00

30d.
3,2%
14,1%
-4,6%
-9,7%

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

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)
Em 03/08
PRAÇA R$/sc
SEM
SOJA
Cascavel 176,00 -3,8%
SOJA
Paranaguá 191,00 -1,5%
MILHO
Cascavel 83,00 3,8%

30d.
-5,4%
-3,5%
-3,5%

Emails

REPRESENTANTE NACIONAL

editoria@tribunahoje.jor.br

Merconet
(41) 3079-4666
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Câmara aprova regras
trabalhistas alternativas
para a calamidade
A Câmara dos Deputados
aprovou Medida Provisória
que institui relações trabalhistas alternativas para vigorar durante estado de calamidade pública decretado em
âmbito nacional, ou estadual
e municipal reconhecidos pelo
governo federal. Foram 249
votos a favor e 111 contra.
Entre as medidas previstas
estão o teletrabalho; a antecipação de férias individuais; a
concessão de férias coletivas;
o aproveitamento e a antecipação de feriados; o banco de
horas; e a suspensão da exigibilidade dos recolhimentos do
Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS).
BENEFÍCIO EMERGENCIAL
Segundo o governo, o objetivo
da MP é preservar o emprego e a
renda, garantindo a continuidade das atividades e reduzindo
o impacto social decorrente do
estado de calamidade pública.
Para isso, a MP, também retoma, com algumas
mudanças, regras do Programa
Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda, adotado
durante a crise causada pela
pandemia de coronavírus. O programa passa a ser permanente,
podendo ser instituído para combater consequências de estado de
calamidade pública.
Com o programa, contratos de trabalho poderão ser
suspensos temporariamente,
com a concessão do Benefício
Emergencial (Bem), a ser pago
mensalmente como compensação aos trabalhadores atingidos.
Além da suspensão temporária dos contratos, será possível a

DIVULGAÇÃO

A MP aprovada retoma regras do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda, adotado durante a crise causada pela pandemia de coronavírus
redução proporcional da jornada
de trabalho e do salário.
O empregador pode acordar a suspensão do contrato
de trabalho de forma setorial,
departamental, parcial ou na
totalidade dos postos de trabalho. O período máximo previsto para a redução da jornada
e a suspensão dos contratos de
trabalho é de 90 dias, prorrogável enquanto durar o estado de

calamidade pública em âmbito
nacional ou local.
O Benefício Emergencial
devido a cada trabalhador
será calculado com base no
valor que ele teria direito de
seguro-desemprego. O beneficiário poderá receber o Bem
na instituição financeira em
que possuir conta-poupança
ou conta de depósito à vista,
exceto conta-salário.

FGTS

Em relação aos recolhimentos do FGTS, a medida provisória dá
poderes ao Ministério do Trabalho para suspender a exigibilidade
por até quatro meses nos estabelecimentos situados em municípios
com estado de calamidade pública reconhecido pelo governo federal. A medida alcança todas as empresas, independentemente do
setor em que atuam, do regime tributário ou de adesão. Os depósitos ao fundo serão retomados após o fim da medida alternativa, em
seis parcelas, sem incidência de juros, multas ou outros encargos.

Abrangência

As medidas da MP se estendem a trabalhadores rurais, domésticos e temporários urbanos, além de aprendizes e estagiários. Ato
do Ministério do Trabalho e Previdência estabelecerá o prazo de
adoção das medidas alternativas, que poderá ser de até 90 dias,
prorrogável enquanto durar o estado de calamidade pública decretado. A MP detalha as medidas alternativas. Por exemplo, no caso
do teletrabalho, a responsabilidade pelo custo dos equipamentos
e reembolso de outras despesas arcadas pelo empregado serão
previstas em contrato firmado com a empresa. Já a concessão de
férias coletivas poderá ser decidida pelo empregador e informada
aos empregados com antecedência mínima de 48 horas. Ela poderá
incidir sobre toda a empresa ou setores dela. A MP permite a concessão por prazo superior a 30 dias.

Escritório de suplente de Moro tem
contratos milionários com a Petrobrás
Na convenção do União
Brasil, realizada na última
terça (2) em Curitiba, foi
oficializada a candidatura
de Sergio Moro ao Senado
Federal, bem como foram
aprovados os nomes dos seus
dois suplentes. O primeiro é o
advogado Luís Felipe Cunha,
amigo de Moro, e o segundo,

o empresário Ricardo Guerra,
irmão do deputado estadual
Luiz Fernando Guerra.
At ra v é s d e b u s ca n o
Google são encontradas
informações sobre Luís Felipe
Cunha, onde é revelado que
o escritório do advogado –
considerado o braço direito
de Moro – é dono de quatro

contratos com a Petrobras,
“estatal que foi o cerne das
investigações da Lava Jato
na época em que o então
juiz de Curitiba era responsável pelos processos da operação na primeira instância.
De todos os contratos, que
totalizam R$ 7,2 milhões, três
ainda estão em vigor.
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Sexta de Eymael

O partido Democracia Cristã
(DC) oficializou, em sua
convenção nacional, José
Maria Eymael como candidato
da legenda à Presidência da
República. Esta é a sexta vez
que concorrerá ao cargo de
presidente. A convenção do
partido ocorreu na Assembleia
Legislativa de São Paulo (Alesp),
na capital paulista. “Vamos
levar o nosso país onde ele merece estar, a serviço das famílias
do Brasil. O compromisso central do Democracia Cristã é o
compromisso com os valores da família. Todos nós, democratacristãos temos esse compromisso. Olhar os brasileiros, cuidar
dos brasileiros, cuidar um dos outros. É isso que a nação espera
do próximo presidente da República”, disse o candidato.

Caminho de Guto

O pré-candidato ao Senado
pelo Paraná, deputado
estadual Guto Silva (PP),
negou que haja qualquer
fato novo sobre sua précandidatura. O parlamentar
afirmou que está aguardando
as últimas definições a serem
tomadas nas convenções
partidárias até a próxima
sexta-feira (5). A negativa veio
depois da divulgação de que
corria nos meios políticos do
Palácio Iguaçu a informação
de que o deputado desistiria
da candidatura ao senado
para assumir um cargo na
coordenação da campanha
de reeleição do governador
Ratinho Junior (PSD).
Guto nem seria candidato
à reeleição para a Alep.
Também surgiu o comentário
de que Guto Silva voltaria ao
governo com a permanência
de Ratinho Junior no Palácio
Iguaçu. A ele estaria reservada
uma secretaria de Estado.

Futuro de Alvaro

Na reta final do prazo para
a definição de candidatos
às eleições, a principal
dúvida no PR é sobre o
futuro do senador Alvaro
Dias (Podemos). Isolado
por Ratinho Júnior (PSD)
ao anunciar apoio a Paulo
Martins (PL), Alvaro tem
até a sexta (5) para decidir
se concorre à reeleição,
se tenta outro cargo ou se
não disputará nada. Neste
cenário, já surgiram variadas
especulações. A mais nova é de
que ele busca apoio do PSDB,
que lançou César Silvestri, ao
Senado. A articulação seria com
a direção nacional tucana, em
troca do apoio do Podemos à
Simone Tebet (MDB/MS). Outra
alternativa seria a disputa
pela Presidência, como em
2018. A proposta foi feita pela
direção nacional do Podemos.
Outra saída é uma união com
Roberto Requião (PT) ao
governo do Estado.

Tributos de imóveis

Em Umuarama, a comunidade deve ficar atenta à sessão
extraordinária realizada na Câmara hoje (quinta-feira, 4). Será
discutido e votado pelos vereadores um projeto de lei de autoria
do Executivo, que afetará diretamente o Sistema Tributário do
Município, pois cria a Comissão Para Atualização da Planta de
Valores Genéricos dos Imóveis. A previsão é de uma atualização
do cadastro imobiliário dos imóveis prediais e territoriais, por
meio da Planta Genérica de Valores (instrumento legal onde
estão estabelecidos valores unitários de metro quadrado de
terrenos que possibilita auferir o valor venal dos imóveis).

Base de cálculo do IPTU

A Planta serve como base de cálculo para o lançamento do
IPTU, do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e
da Contribuição de Melhoria. Sua elaboração consiste em um
trabalho que exige alto nível de detalhamento, pois considera
todas as peculiaridades de cada local a ser avaliado. Exige
técnicas de avaliação que visem o alcance da justiça fiscal para
o Município. Segundo o Executivo, tal Planta é um sistema
composto por dados referentes à tributação, associados a uma
base cartográfica, composta por feições espaciais, como faces
de quadra geocodificadas, além de uma extensa base de dados
de elementos de pesquisa, incluindo-se aí ilustração fotográfica
dos imóveis, e carga de uma equação matemática que irá
modelar e estimar os valores venais do terreno.
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Representante nacional

Curitiba é o município que representará o Brasil em uma
série de reportagens sobre desenvolvimento sustentável.
Uma equipe da CGTN TV (China Global Television Network)
está em Curitiba, até sexta-feira (5/8), produzindo as
reportagens. Serão abordados nas gravações as obras da
Prefeitura para contenção de enchentes; os Jardins de Mel e
hortas comunitárias; a Escola de Sustentabilidade de Curitiba;
o Câmbio Verde; e um perfil histórico da cidade.

Ecofestival

As cidades de Antonina,
Piraquara, Curitiba e também
o distrito de São Luiz do
Purunã, em Balsa Nova, irão
sediar o evento, que contará
com aventura, cinema e arte.
A expectativa é mobilizar
mais de 7 mil pessoas nas
quatro localidades. O Mata
Atlântica Ecofestival tem
como objetivo ampliar o
debate sobre a temática da
conservação e uso das áreas
naturais com “competições
esportivas, exibições de
produções cinematográficas
independentes, apresentações
musicais, mostras artísticas e
literárias, palestras e rodas de
discussões”.

Sem registros

O laudo produzido pelos
peritos do Instituto de
Criminalística do Estado do
Paraná comprovam que foram
apagados registros da câmera
de segurança instalada no
salão da Associação Esportiva
Saúde Física Itaipu (Aresf), em
Foz do Iguaçu, onde o guarda
municipal e o tesoureiro
do PT Marcelo Arruda foi
assassinado, no dia 9 de julho,
pelo agente penitenciário
federal Jorge José da
Rocha Guaranho.

Mistério

O resultado do laudo pode
ter relação com a morte de
Claudinei Coco Esquarcini,
no dia 17 de julho. Ele era
um dos diretores da Aresf
e seria o responsável pelo
monitoramento das câmeras e
poderia ter fornecido senhas
de acesso às câmeras de
segurança do local onde o
petista estava fazendo a festa
de aniversário.

Pesquisa

Uma pesquisa Genial/
Quaest, divulgada nesta
quarta-feira (3), mostra
que o ex-presidente Luiz

Inácio Lula da Silva (PT) está
com 44% das intenções de
voto no primeiro turno, e
o presidente Jair Bolsonaro
(PL), com 32%. Em relação à
última rodada, Lula caiu um
ponto percentual, enquanto
Bolsonaro subiu na mesma
medida. A sondagem foi feita
entre os dias 28 e 31 de julho.
Foram entrevistadas 2 mil
pessoas. A margem de erro é
de dois pontos percentuais e
o intervalo de confiança é de
95%. A pesquisa foi registrada
no Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) sob o número BR02546/2022.

Benefício para
caminhoneiros

A partir da próxima terçafeira (9) começam a ser pagos
os benefícios emergenciais
concedidos a caminhoneiros.
A portaria interministerial que
regulamenta a medida voltada
a “transportadores autônomos
de carga” foi publicada em
edição especial do Diário
Oficial da União. O prazo para
pagamento do benefício vai
até 31 de dezembro de 2022,
e será pago em seis parcelas
mensais no valor de R$ 1 mil.

Benefício para
caminhoneiros II

Segundo o MTP, têm direito
a receber o Benefício
Caminhoneiro-TAC os
transportadores de carga
autônomos com CPF válido
e cadastrado no Registro
Nacional de Transportadores
Rodoviários de Cargas
(RNTR-C) até 31 de maio de
2022, na situação de Ativo”,
entre outras exigências. No
dia 9 de agosto serão pagas a
primeira e a segunda parcelas,
referentes aos meses de
julho e agosto. O terceiro lote
deverá estar disponível em
24 de setembro; e as demais
parcelas, nos dias 22 de
outubro, 26 de novembro e
17 de dezembro.

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

Número de eleitores
com mais de 70 anos
cresce 31% no Paraná

DIVULGAÇÃO

O Paraná registrou aumento
de 31% no eleitorado com mais
de 70 anos. Em 2018, haviam
580.276 pessoas aptas a votar
nas eleições gerais nesta faixa
etária. Em 2022, este número
saltou para 762.096 pessoas.
O número de eleitoras e eleitores dessa faixa etária cresceu
em todo o país. Este ano o Brasil
tem 14.893.273 pessoas com
mais de 70 anos, enquanto em
2018 esse número era de pouco
mais de 12 milhões. O aumento
registrado foi de 24%.

ELEITORADO PARANAENSE
De acordo com o Portal
de Estatísticas, a maioria do
eleitorado acima de 70 anos
é representada por mulheres, com 422.237 eleitoras. Já
homens são 339.730 eleitores
da faixa etária.
Em relação ao estado civil,
a maioria das pessoas se
declarou como casada, sendo
465.441. Viúvas e viúvos estão
na sequência, com 169.663.
CAMPANHAS DE
INCENTIVO
A Justiça Eleitoral do
Paraná investe em campanhas
e projetos que incentivam essa
parcela do eleitorado, que tem
o voto facultativo, a ir às urnas

A Justiça Eleitoral do Paraná investe em campanhas e projetos que incentivam a parcela do
eleitorado, que tem o voto facultativo, a ir às urnas em outubro
em outubro.
O projeto Cidadania Plena,
lançado em abril pelo Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná
(TRE-PR), tem como principal
objetivo levar seções eleitorais
para dentro de instituições de
longa permanência e hospitais.
Em outubro, idosas e idosos que têm mobilidade reduzida, idade avançada ou estão
em hospitais terão a oportunidade de votar. Foram fechadas parcerias em Curitiba,
Maringá, Londrina e Cascavel.
Funcionárias e funcionários
também vão poder votar

nessas seções eleitorais.
Em Curitiba, a iniciativa
beneficia pacientes e profissionais do Hospital de Clínicas,
Hospital Erasto Gaertner e
da instituição Socorro aos
Necessitados. Já em Maringá,
os beneficiados são pacientes e profissionais do Hospital
Universitário de Maringá e
do Lar dos Velhinhos. Em
Londrina, quem se beneficiará do sistema serão pacientes e profissionais do Hospital
Universitário de Londrina, Por
fim, em Cascavel, do Hospital
do Câncer (Uopeccan).

Projeto permite consumidor a vincular
CPF a CNPJ para doar ao Nota Paraná
Os deputados estaduais
aprovaram por unanimidade,
na sessão plenária da última
terça-feira (2), em segunda e
terceira votações, o projeto
de lei 409/2020, que permite
aos consumidores paranaenses a vinculação do seu CPF a
um CNPJ para fins de doações
do Programa de Estímulo à
Cidadania Fiscal (Nota Paraná).
O projeto passará ainda por
mais uma votação, a redação
final, para então ser encaminhado para sanção do Governo
do Estado.
Pelo projeto aprovado, os
consumidores que desejarem
poderão cadastrar um CNPJ
no Nota Paraná, via aplicativo

ou site, e quando forem realizar as operações com o CPF,
simultaneamente os créditos
serão doados para o CNPJ da
entidade cadastrada. As entidades que podem ser indicadas atuam com assistência
social, saúde, cultura, esportes
ou proteção animal.
O projeto também prevê
que, a qualquer momento, o
consumidor poderá descadastrar o CNPJ ou até mesmo
trocar por de outra entidade.
Segundo dados da Frente
das Organizações de Proteção
Animal do Paraná, atualmente
são mais de 1,5 mil organizações não governamentais
que recebem doações pelo

programa. O coordenador da
frente, Paulo Colnaghi, destaca
que a possibilidade de vincular
um CNPJ ao CPF deve aumentar a arrecadação das entidades, melhorando os serviços
prestados à comunidade.
“Desde 2015, o Nota Paraná
passou por inúmeras mudanças e a arrecadação das entidades só vem diminuindo.
Vemos com bons olhos o projeto aprovado, pois vai ajudar e facilitar esse processo.
Importante também dizer
que o projeto assegura que as
urnas atuais sejam mantidas,
apenas dá uma opção mais
direta para as pessoas doarem” afirmou Colnaghi.

@tribunahojenewsumuarama

Aprovada no Paraná
atualização da lei de
combate ao racismo
A Assembleia aprovou a
proposta que promove atualização na lei de combate ao
racismo no estado. O projeto
que trata da divulgação de
informações contra a prática
de ato discriminatório por
motivo de raça ou cor, foi aprovado em primeiro turno de
votação. Já na sessão antecipada da quarta-feira, também
realizada na terça-feira (2), a
proposição recebeu emenda e,
com isso, retornou à Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ).
A proposta, que tramita
na forma de um substitutivo
geral da CCJ, altera a legislação estadual que autoriza
o Poder Executivo a criar o
Programa SOS – racismo no
Paraná. De acordo com o
texto, o programa poderá ser
amplamente divulgado através de cartazes que deverão
ter informações sobre a definição dos crimes de racismo
e de injúria racial; o número
do telefone do SOS - RACISMO
(0800.642.0345) no Estado
do Paraná; o e-mail sosracismo@sejuf.pr.gov.br; a
palavra “DENUNCIE”; e a referência ao número desta Lei e
da Lei Federal nº 7.716, de 5
de janeiro de 1989 – Define os
crimes resultantes de preconceito de raça ou cor.
A matéria ainda determina
que a denúncia de prática de
atos de discriminação racial,
em estabelecimentos públicos
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O programa poderá ser divulgado através de cartazes que deverão ter informações sobre a
definição dos crimes de racismo e de injúria racial
ou privados, nos termos desta
Lei, apurada no devido processo administrativo, sujeitará os responsáveis a sanções como advertência e até
mesmo multa.
Em se tratando de servidor

ou empregado público, diz o
texto, as denúncias poderão
ser encaminhadas às ouvidorias dos órgãos públicos
de lotação dos servidores,
para o competente processo
administrativo.

Cartão Futuro

Deputados paranaenses também iniciaram a discussão sobre o projeto de lei que altera dispositivos legal a respeito da instituição do
Programa Cartão Futuro (PCF) no Estado. A nova norma determina
que o PCF vai atender aprendizes entre 14 e 24 anos em situação de
desemprego involuntário e em situação de vulnerabilidade social.
Para isso, o jovem deverá ser membro de família com renda mensal
total de até três salários mínimos nacional; além disso, a família
precisa estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal (CadÚnico) ou deter declaração de vulnerabilidade
social emitida pela Assistência Social do município. A proposta diz
ainda que os contratos de trabalho celebrados dentro do Programa
poderão durar até dois anos. No período, o aprendiz deverá ser
capacitado pelas entidades qualificadas e exercerá suas atividades
práticas no estabelecimento contratante. Durante a sessão antecipada a proposição foi retirada da pauta de votações por ofício da
Presidência da Casa.

Assembleia inicia discussões sobre
alterações do IPM pode no Paraná
Os deputados aprovaram
em primeira discussão no
decorrer da semana, um projeto de lei complementar que
fixa indicadores para apuração
do Índice de Participação dos
Municípios (IPM) na cota-parte
do ICMS. Segundo o Executivo
(autor da proposta), a alteração pretende reduzir o peso
do critério do Valor Adicionado
(VA) de 75% para 65% a fim
de permitir a inserção do critério “Educação”, com peso
mínimo de 10%. Cabe à norma
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estadual regulamentar os
“indicadores de melhoria nos
resultados de aprendizagem
e de aumento da equidade,
considerado o nível socioeconômico dos educandos”.
A proposição pretende
incluir o critério educacional
entre os preceitos de apuração do Índice de Participação
dos Municípios na cota-parte
do ICMS em seu valor mínimo
de 10%, mantendo os demais
parâmetros vigentes até então
no Estado. A proposta decorre

das alterações promovidas pela
Emenda Constitucional Federal
n° 108/2020, que modificou trecho da Constituição Federal onde
estão estabelecidos critérios para
a distribuição da cota-parte. A
Emenda criou o novo Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da
Educação (FUNDEB).
Durante a sessão antecipada a proposição recebeu
emenda de plenário e retornou à CCJ.

O IBGE fez parceria com a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR)
via cooperação técnica para ações conjuntas de coleta e análise
de dados sobre pessoas refugiadas da Venezuela que vivem no
Brasil. Em especial a população que está nos estados de Roraima,
Amazonas e Pará. A ACNUR apoiará equipes de recenseadores a fim
de garantir acesso a abrigos que acolhem refugiados.

Mesa para dois

O União Brasil surpreendeu
e fechou chapa e apoio ao
presidente Bolsonaro (PSL), e
a conversa se repete em São
Paulo. O vice-presidente do UB,
Antônio Rueda, e o presidente
do MDB, Baleia Rossi, jantaram
na terça no restaurante Santo
Grão. Quem viu de perto o
cardápio aposta que os dois
partidos, unidos em torno do
governador Rodrigo Garcia
(PSDB), fecham com Bolsonaro
– pelo menos no 1º turno, se
houver. Já uma disputa entre o
presidente e Lula da Silva (PT)
num 2º turno, é um mistério.

Vergonha nacional

A turma da Ciência está de
luto. A Câmara dos Deputados
aprovou ontem a ‘Medida
Provisória da sucata’, que
transforma a pesquisa de
petróleo e gás em lixo,
principalmente no Rio de
Janeiro, sede da Petrobras e
o maior produtor de petróleo
do País, lamenta o CONFIES.
O Estado que detém 83% das
reservas recebeu duro golpe de
73% de sua bancada, que votou
a favor ou se omitiu sobre a MP.

Floresta no boletim

Uma pesquisa da Fundação
Amazônia Sustentável, com
apoio do Instituto Clima e
Sociedade, revela que 87,4%
dos entrevistados da região
concordam que as escolas

deveriam ensinar mais
sobre a Amazônia. A pauta
é prioritária para todas as
faixas etárias, mas tem maior
suporte entre os jovens
de 16 a 24 anos (94,2%).
A sondagem ouviu 2.824
residentes da Amazônia Legal
entre abril e maio deste ano.

Seguro fiança em alta

Cada vez mais inquilinos
recorrem ao seguro fiança
locatícia como garantia
do aluguel. No Brasil, no
1º semestre de 2022, este
seguro, que dispensa opções
burocráticas como fiador ou
depósito caução, cresceu 29%
em relação ao ano anterior,
segundo dados da Federação
Nacional de Seguros Gerais
para a Coluna. A arrecadação
somou R$ 607 milhões.

ESPLANADEIRA

# Banco Safra lança curso
gratuito de educação financeira.
# Feira Literária de Vassouras
(RJ) acontece entre os dias
1º e 7 de setembro. # Vivo
lança podcast Aproximando
Ideia. # Americanas S.A.
firma parceria com Instituto
Identidades do Brasil (ID_BR)
para oferecer letramento racial
a 100% dos colaboradores. #
Vice-Presidente de Assuntos
Regulatórios e Institucionais
da TIM, Mario Girasole recebe
título de Cidadão Honorário do
Rio de Janeiro.

reportagem@colunaesplanada.com.br
Whatsapp/celular (61) 99855-3339
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Sul é segunda região do País com maior
número de crianças vítimas de violência
A região Sul atendeu 5.132
vítimas de crimes de violência
durante 30 dias da Operação
Acalento, ação coordenada
pelo Ministério da Justiça e
Segurança Pública (MJSP) com
foco no combate a crimes contra crianças e adolescentes.
Desse total, Santa Catarina
foi o estado que se destacou
nacionalmente, com 3.228
atendimentos a vítimas – o
maior dado se comparado a
outros estados do país.
Além de Santa Catarina, a
atuação integrada das polícias civis de Rio Grande do
Sul e Paraná resultou em 183
prisões, na aplicação de 636
medidas protetivas solicitadas,
ministração de 98 palestras e

campanhas, 67 mandados de
busca e apreensão e 7 menores
apreendidos.
A Operação Acalento ocorreu no período de 13 a de
junho a 13 de julho em 25
estados e no Distrito Federal,
coordenada pela Secretaria de
Operações Integradas (Seopi/
MJSP) e executada pelas
Polícias Civis dos estados e do
DF. Teve como foco investigações de crimes contra crianças e adolescentes, como violência física, violência sexual,
exploração, aliciamento,
maus tratos, homicídios e
outros, com a instauração
de procedimentos policiais,
cumprimento de mandados
judiciais, ações preventivas

DIVULGAÇÃO

com campanhas e palestras,
entre outras atividades.
NÚMEROS NO PAÍS
A Operação Acalento contabilizou 18.542 atendimentos a
vítimas. Foram solicitadas 2,7
mil medidas protetivas e 1.588
agressores foram presos, além
disso 313 mandados de buscas e
apreensão foram cumpridos. “A
atuação policial teve como foco
investigações de violência física,
violência sexual, exploração, aliciamento, maus tratos, homicídios envolvendo crianças e adolescentes”, informou o ministério
ao destacar que, entre as medidas preventivas adotadas, está
a realização de 1.121 palestras e
campanhas educativas.

A ação contabilizou 18.542 atendimentos a vítimas. Foram solicitadas 2,7 mil medidas protetivas e 1.588 agressores foram presos

A Policia Civil de
Umuarama prendeu na manhã
de ontem (quarta-feira, 3) um
homem de 27 anos de idade,
que era monitorado sob a suspeita de estar envolvido diretamente com a comercialização
de drogas ilícitas na cidade. A
prisão aconteceu depois que
investigações foram realizadas
em busca de identificar um
homem que vendia cocaína,
crack e maconha e residia no
Parque Metropolitano.
Além da suspeita por envolvimento com o tráfico, ele

também é suspeito de ter participado de um homicídio.
Apenas com as iniciais
divulgadas pela Polícia Civil de
Umuarama, E.R.S., quando foi
abordado, portava 29 porções
de cocaína, uma pedra grande
de crack que seria fracionada,
além de algumas buchas de
maconha e um “tijolo” inteiro
da mesma droga (este também
seria igualmente fracionado
para posterior comercialização).
Com ele, os policiais também encontraram uma balança
de precisão, de a quantia de R$
419,00, além de um telefone
celular com os contatos, tanto
de consumidores, quanto de fornecedores da droga. Os nomes
estes demais envolvidos serão
averiguados no decorrer das
investigações, que segundo o
delegado chefe da 7ª Subdivisão
Policial (SDP), Osnildo carneiro
Lemes, não foram encerradas
com a prisão do acusado.

DIVULGAÇÃO

Traficante é monitorado e preso pela
Polícia Civil com drogas e dinheiro

DROGAS foram encontradas no momento da abordagem feita por investigadores da Polícia Civil de Umuarama
ALEX MIRANDA

A moradora de uma residência situada na avenida Mascarenhas de Moraes, perto
da Igreja São Paulo, saiu de casa para o trabalho na tarde de ontem e deixou uma
panela com macarrão cozinhando no fogão. Uma vizinha notou a fumaça se espalhando pela casa e acionou o Corpo de Bombeiros. Rapidamente a panela foi
retirada e nenhum cômodo do imóvel foi atingido pelo fogo. Não houve feridos.

Procurado pela Justiça
de Umuarama é
capturado pela PF em
Foz do Iguaçu

Policiais federais de Foz do
Iguaçu deram cumprimento,
na última terça-feira (2), a três
mandados de prisão em desfavor de uma mesma pessoa.
O homem, que tem 54
anos de idade, e natural de
Jacarezinho e não teve sua identidade revelada pelos agentes
da Polícia federal, foi localizado
e preso na cidade fronteiriça.
Contra ele haviam condenações
pelos crimes de contrabando,
falsidade ideológica e uso de
documentos falsos.
Tais condenações foram
sentenciadas pela 1º Vara
Federal de Umuarama, 1º
Vara Federal de Guaíra e Vara
Estadual de Foz do Iguaçu.
O detido foi encaminhado para a carceragem da
Delegacia da Polícia Federal
em Foz do Iguaçu para os
devidos comunicados ao juízos competentes e posterior
transferência ao estabelecimento prisional para cumprimento de sua pena.
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Devido a pandemia de
Covid-19 praticar tênis surgiu
como alternativa de esporte
considerado mais seguro – por
não ser um esporte coletivo e
os atletas manterem distância. Com a liberação da modalidade, o tênis foi uma alternativa para praticar exercício
físico sem deixar de lado os
cuidados contra o coronavírus.
No Harmonia Clube de
Campo (HCC) os adeptos ao
esporte triplicaram, o que levou
a diretoria e projetar a construção de um Complexo de Tênis
e de Beach Tennis. O projeto
audacioso (já posto em prática)
colheu seus primeiros frutos no
último final de semana.
Após a inauguração do
complexo (há 2 meses), o chefe
do Departamento de Esportes
do Harmonia, Johnny Leandro,
filiou o clube na Federação
Paranaense de Tênis. Desta
forma o grupo preparou-se
para sua primeira competição estadual, o Interclubes
Paranaense de Classe, que foi
disputado em Maringá.

ASSESSORIA

Tenistas do HCC participam do
Interclubes Paranaense de Classe
Ferrari não
pode resolver
alguns problemas
até 2023
DIVULGAÇÃO

ADEPTOS ao esporte triplicaram, o que levou a diretoria do Harmonia Clube de Campo a projetar a construção de um Complexo de Tênis
e de Beach Tennis
O selecionado do HCC era
composto por 10 equipes e 30
atletas. Em sua primeira participação, o time da Classe 3MB
conseguiu o primeiro lugar.
Diego e Molina foram os atletas campeões.

Johnny informou que uma
equipe feminina seguiu até a
semifinal e outra parou nas
quartas-de-final. Entre os grupos masculinos, um avançou
até a semifinal e os demais até
as quartas. Na classificação

geral, o HCC ficou em 19º lugar.
“Quero parabenizar todos os
atletas que competiram, deram
seu máximo e no final foram
coroados com esse título. 2023
promete”, disse Johnny Leandro.
(Colaboração – Obemdito)

A equipe América Bike
Shop/Fusão de Ciclismo representou Umuarama no ranking
da Taça Regional Velho Oeste
MTB 2022, que teve três etapas
e reuniu atletas das regiões
Oeste, Noroeste e Centro Sul
do Estado. Tradicional no MTB
do Paraná, a competição teve
uma etapa em Santa Isabel do
Ivaí e duas em Cascavel – sendo
a final no último domingo, 31.
Por Umuarama competiram os
atletas Rodrigo Ventorini, João
Vitor Lorençato, Anderson
Camargo, Thiago Simões e
José Renato Garcia.
A prova final teve 50 km de
extensão e trechos de cascalho, paralelepípedos e terra
vermelha com curvas acentuadas, nível técnico extremamente alto e, mesmo
assim, muita disputa entre
os participantes, já que valia
posições na somatória das
etapas. Na categoria Sport
Master A1, Rodrigo Ventorini
foi o campeão, João Vitor

Lorençato foi o campeão
da categoria Sport Sub 22
Anderson Camargo também
se saiu vencedor na categoria
Sport Master A2.
Os outros umuaramenses também conquistaram
posições de destaque – José
Renato Garcia foi vice-campeão na categoria Sport Master
B2 e Thiago Simões terminou
em 5º lugar no ranking da
Sport Master A2. A América
Bike Shop/Fusão de Ciclismo
é composta por 45 atletas e
já tem outros compromissos
na agenda: a equipe é finalista da Copa Noroeste 2022,
no próximo domingo (7) em
Loanda, na modalidade MTB.
“Poderemos inclusive conquistar o título de campeão
por equipe e em algumas
categorias individuais”, disse
Zé Renato Garcia, um dos
diretores.
A equipe manifestou agradecimento aos
apoiadores Prefeitura de

ASSESSORIA/SECOM

Umuaramenses conquistam títulos
na Taça Regional MTB Velho Oeste

A prova final teve 50 km de extensão em cascalho e paralelepípedos com curvas acentuadas
e nível técnico extremamente alto
Umuarama/ Smel, Master
Motos, Orthodontic, Uvel,
América Bike Shop, Terra
Brasil, Clínica Santa Cecília,
Vitta+, Jean Representações,
Extratus Farma, Makro Ferro,
Perfisol Douradina, Autorama,
Baterax, Sicoob, Cia Crédito,

Texsa Lubrificantes, Elvis Auto
Peças, Furious Fit, rede de
postos Colonial, BK Celulares,
Giroto Terraplanagem, MTB
Club Umuarama, RVR Rodas,
Umurroll, Umuvidros, Ribeiro
Construções, Estetic Face e
Alimentos Mimosa.

O objetivo de Binotto é, portanto,
resolver esses problemas o mais rápido
possível. No entanto, o chefe da equipe
relata que isso não é tão simples
Mattia Binotto reconhece
que a Ferrari está enfrentando uma série de problemas de confiabilidade
nesta temporada. Enquanto
alguns dos problemas serão
resolvidos neste ano, o
chefe da equipe não pode
descartar que alguns permanecerão ao longo do ano.
A Ferrari ainda tem o
melhor carro da pista, mas
quando se trata de confiabilidade, os italianos têm
do que reclamar. Charles
Leclerc e Carlos Sainz
abandonaram em várias
ocasiões por problemas no
motor, fazendo com que
perdessem muitos pontos
desnecessariamente.
O objetivo de Binotto é,
portanto, resolver esses problemas o mais rápido possível. No entanto, o chefe da
equipe relata que isso não é
tão simples. Simplesmente
leva tempo para resolver os
problemas, o que significa
que a Ferrari só se livrará
dos problemas de confiabilidade em 2023.
Binotto disse que a
Ferrari está fazendo o possível para controlar os problemas para que ambos os pilotos tenham menos medo de
parar durante a corrida. No
entanto, a equipe italiana
enfrenta um grande desafio na segunda metade da
temporada.
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Empresas preparadas para receber
o Rally dos Sertões em Umuarama
oferecidos aos visitantes.
“Temos um grande grupo
de empresas preparadas para
atender aos turistas com alto
padrão de qualidade e, ao lado
da Prefeitura e dos demais
parceiros, queremos fazer
bonito. A preparação envolveu
a caravana Sebrae, o Senac e
vários setores do município.
Agradeço a todos por toparem
o desafio e temos certeza que
vamos vencer juntos, fazendo
um grande trabalho”, afirmou
a consultora Jane Panaro
Queiroz, ao receber os empresários e convidados.
Em nome do prefeito

Estrutura

A 30ª edição do rally trará a Umuarama cerca de 350 competidores. Ao
todo serão 15 dias de provas em alta velocidade cruzando os Estados
do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins,
Piauí, Maranhão e Pará. Somando pilotos e equipes, produtores,
engenheiros, mecânicos, técnicos, imprensa nacional e internacional
e comissão organizadora, mais de 2.500 pessoas chegarão a Umuarama no dia 27, sem falar nos turistas que orbitam nesta atmosfera. A
parada para a avaliação dos veículos será no Lago Aratimbó, que terá
uma estrutura montada especialmente para o evento, com uma série
de atrações a partir da sexta-feira, 26. A concentração das equipes será
na Vila Sertões, montada no Parque de Exposições Dario Pimenta da
Nóbrega, que reunirá carretas, trailers, barracas, ônibus e estações de
controle. Será um evento de porte jamais visto na região.

Preparação para a Conferência dos
Direitos das Crianças e Adolescentes
Gestores da assistência
social de Umuarama e de cidades da região participaram, na
manhã de hoje (quarta-feira,
3), de reunião para capacitação contínua dos profissionais
que atuam diretamente nas
discussões sobre as políticas
de assistência social aplicadas em cada município. Todos
se preparam para a próxima
Conferência dos Direitos das
Crianças e dos Adolescentes,
ainda sem data definida em
2022.
Dayanne Paola de Oliveira
Demozzi, coordenadora da

Divisão de Proteção Social
Básica, relata que o encontro
contou com a presença de gestores de Umuarama, Rondon,
Maria Helena, Icaraíma, Nova
Olímpia, Mariluz e Iporã. “As
capacitações são contínuas
e os treinamentos são para
que a Secretaria Municipal
de Assistência Social possa
oferecer acompanhamento e
controle social das políticas
públicas do município. Foram
tratados conteúdos como as
metas que iremos abordar
nas conferências, além da
atuação do Conselho Tutelar”,

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Hermes Pimentel, o secretário de Comunicação Social do
município, Valdir Miranda, destacou satisfação de Umuarama
por receber esta edição tão
icônica do Sertões e a confiança que a cidade vem retomando no poder público, “que
tem visivelmente acelerado a
atividade econômica e o ritmo
de desenvolvimento nos últimos meses”, apontou.
De acordo com o secretário, a solidariedade, a união
e a alegria de receber visitantes deixarão Umuarama na
lembrança dos competidores,
equipes de apoio, organizadores e turistas que passarem
pela cidade. “O rally é um compromisso imenso que assumimos e um privilégio para a
cidade, que ficará mais conhecida Brasil afora. Receberemos
mais de 3 mil visitantes que
sairão daqui com a convicção
de que somos mesmo a Capital
da Amizade”, completou.
O secretário de Esportes
e Lazer, Jeferson Ferreira,
e a secretária da Fazenda,
Gislaine Alves Vieira de Marins,

detalhou.
A próxima capacitação
será no dia 31 de agosto, com
os técnicos que atuam nos
CRAS (Centros de Referência
de Assistência Social).
“Estamos constantemente
abordando todos os projetos, programas e serviços,
atentos às ações dos agentes
quanto à realização e à fiscalização dos serviços socioassistenciais disponibilizados.
Esses profissionais têm papel
importante na avaliação e
deliberação sobre a política
de assistência social, por

PREFEITURA e Sebrae entregaram kits de comunicação visual aos empresários e
gerentes que participaram das qualificações oferecidas
disseram que eventos deste
porte despertam a pujança do
comércio e que o esporte pode
impulsionar o turismo e a economia além das quatro linhas
das quadras, caso tenha apoio
e parcerias.
“Umuarama tem condições de sediar grandes eventos e o Rally dos Sertões é
prova disso. Basta unirmos os
esforços entre o poder público,
setor de serviços, comércio
e organizações voltadas ao
treinamento profissional e
empresarial, que podemos ter

grandes realizações”, completou Jefinho. Acompanharam a
reunião ainda o gerente-executivo do Senac, Tiago Titericz e
representantes da Aciu.
Após uma breve reflexão
sobre protagonismo empresarial os artesãos que receberam
a qualificação foram premiados com botons do Rally dos
Sertões, os participantes do
concurso gastronômico receberam os kits promocionais e
os empresários também foram
agraciados com kits de comunicação visual.

JOSÉ A. SABINO/SECOM

As empresas de Umuarama
já estão prontas para receber a 30ª edição do Rally dos
Sertões, um dos maiores eventos desta natureza do mundo,
que terá largada em Foz do
Iguaçu e fará a primeira parada
na Capital da Amizade nos
dias 27 e 28 deste mês. Ontem
(quarta-feira, 3), a Prefeitura
e o Sebrae entregaram os kits
de comunicação visual aos
empresários e gerentes que
participaram das qualificações oferecidas para aprimorar o atendimento ao turista, a
qualidade e a valorização dos
produtos e serviços que serão

FORAM tratados conteúdos como as metas que iremos abordar nas conferências, além da
atuação do Conselho Tutelar
isso os debates sobre a prestação dos serviços sociais no
município são fundamentais”,

pontuou Adnetra Vieira Santa
dos Prazeres, secretária municipal de Assistência Social.

Confirmadas ontem mais duas mortes por Covid de fevereiro
A Sesa (Secretaria de
Estado da Saúde) informou
mais dois óbitos por Covid-19
em Umuarama, ambos ocorridos em fevereiro: um homem
de 75 anos, no dia 4 (morava
em uma pousada e havia
tomado três doses da vacina),
e uma senhora de 88, no dia 13
(ela faleceu em seu domicílio,
havia tomado duas doses da

vacina, era hipertensa e tinha
Doença de Parkinson).
Com essas confirmações,
sobe para 344 o total de pessoas que faleceram em decorrência de complicações do
coronavírus na cidade, em
dados acumulados desde o
início da pandemia, em março
de 2020. O Boletim Covid de
ontem (quarta-feira, 3) trouxe

a informação de que 13
novos casos foram confirmados, sendo 11 mulheres, dois
homens e nenhuma criança.
Neste período de 28 meses,
38.841 pessoas foram diagnosticadas com coronavírus e
deste total 38.423 se recuperaram. O total de casos ativos
está em 79 e o número de casos
suspeitos é de 21, indicando

que existem 100 pessoas em
isolamento domiciliar.
Segundo o relatório de ocupação de leitos para tratamento
da doença nos hospitais credenciados pelo SUS (Sistema
Único de Saúde), uma criança
de Umuarama, que tem quatro meses, continua internada
na enfermaria do Norospar. A
Secretaria de Estado da Saúde

(Sesa) faz o cruzamento da taxa
de positividade com o índice
de internamentos e classifica a
cidade com “Bandeira Verde”.
Em 215 dias (de 1° de janeiro
até 3 de agosto de 2022), 18.416
pessoas receberam diagnósticos
positivos da doença (foram 9.429
mulheres, 6.889 homens e 2.098
crianças). Em agosto, a média de
casos diários está em 16.
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Prefeitura economiza mais de R$ 2 milhões em licitações
A D i v i s ã o d e L i c i ta çõ e s e
Contratos da Prefeitura de
Umuarama divulgou relatório ontem
(3) onde informa que, apenas em
dois pregões eletrônicos realizados
no mês passado, conseguiu obter
uma economia de R$ 2.008.339,48
aos cofres públicos. O montante é a
diferença entre os valores orçados
durante a fase de pesquisa de mercado e aqueles que foram contratados no processo de concorrência.
Com um trabalho de divulgação

dos editais para atrair um número
maior possível de participantes, o
setor obteve um desconto de 46%
no item ‘armário de aço’ – equipamentos para provimento de unidades educacionais do município –,
que tinha um valor de referência de
R$ 1.238.105,88 e foi contratado por
R$ 612.711 – uma economia de R$
625.394,88. “Conseguimos negociar
diretamente com indústrias fabricantes desses itens e as vencedoras, das cidades de São Miguel do
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TOURO

21/4 a 20/5

21/5 a 20/6

21/6 a 21/7

Com a Lua brilhando em seu paraíso astral, você
vai sonhar em passear, conhecer gente nova, bater
um papo com a galera e sair da rotina. Mas nem
por isso dá pra deixar as obrigações de lado, meu
cristalzinho! E com Mercúrio estimulando seu lado
comunicativo, você pode abrir novas portas e chegar mais longe do que imagina, Câncer.

Lei Orçamentária
LeiAnual
Orça(sigla)
mentária
Anual
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LEÃO

22/7 a 22/8

No trabalho, você vai mostrar bom-senso e terá
facilidade para manter os pés no chão. Quem trabalha em casa ou em um negócio familiar tem ótimas
chances de descolar uma grana extra. Mercúrio
passa a estimular as finanças a partir de hoje, sinal
de que pode topar com boas oportunidades nessa
área quando menos espera.
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Mercúrio está de mudança para Virgem nessa madrugada, sinal de que você vai acordar com o pique a mil
para cuidar de tarefas de rotina. Aproveite para terminar
tudo o que exige foco total. A saúde pede um pouco
mais de esforço da sua parte, por isso, deixe a preguiça de lado e bora lá mexer o corpinho. Mostre seu
lado sensual e saia da rotina com o mozão.
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BANCO

21/3 a 20/4

A Lua está de mudança para Escorpião e coloca o
trabalho como prioridade nesta quinta. Aposte na
criatividade e jogo de cintura do seu signo para
lidar com os desafios no serviço. Programa caseiro,
com uma pitada de romantismo, promete animar a
vida a dois. Há chance de receber mensagens fofas,
ou ousadas, de um amor antigo.
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motos e ônibus). “O valor-base era de
R$ 2.922.192 e conseguimos fechar em
R$ 1.539.247,40, o que representa um
desconto de quase 44%. É um trabalho
complexo, que exige planejamento,
detalhamento, profissionalismo, economicidade e transparência. E os valores economizados seguramente serão
utilizados pela administração municipal para o atendimento de demandas
da população”, observou, acrescentando que empresas do Paraná e de
Santa Catarina foram as vencedoras.

Horóscopo do dia

Seu charme está on a partir de agora, Touro! Tudo
graças a Mercúrio, que brilha firme e forte em seu
paraíso astral a partir de agora. A sorte também vai
sorrir para os seus interesses. O romantismo está
em alta, sinal de momentos pra lá de maravilhosos
com o mozão. Tá na pista? Pode se preparar para
uma chuva de contatinhos. Se joga, bebê!

3/all — die — mad. 4/obus. 11/anavilhanas. 12/bhagavad gita.
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Iguaçu e Ponta Grossa, ofereceram
um menor preço. Porém, vale destacar que temos um rigoroso sistema
de controle que garante a qualidade
dos produtos adquiridos”, observa
Carlos Simões Garrido Junior, diretor
da Divisão de Licitações e Contratos.
O levantamento apresenta ainda a
economia de R$ 1.382.944,60 obtida
na compra de pneus e câmaras de ar,
que serão utilizadas em todos os veículos da frota municipal (caminhões,
carros, caminhonetes, utilitários,

VIRGEM

23/8 a 22/9

Com a Lua estimulando seu lado mais falante,
você tem tudo para melhorar a comunicação com
as pessoas próximas, seja no trabalho ou na vida
pessoal. Raciocínio rápido e boas ideias serão
fundamentais para você se destacar e correr atrás
dos seus interesses. Um novo contatinho que você
acabou de conhecer pode despertar seu interesse.

LIBRA

23/9 a 22/10

A mudança de Mercúrio para o seu inferno astral
nessa madrugada pede um cuidado redobrado com
tudo o que envolva comunicação, passeio e viagens
rápidas nos próximos dias, Libra. A Lua entra em
Escorpião pela manhã e traz boas oportunidades
de lucro. A paquera pode sair perdendo com seu
jeito ciumento.

ESCORPIÃO

23/10 a 21/11

Hoje, Mercúrio se muda para Virgem e destaca seu
lado mais solidário e sonhador. Aproveite para mergulhar no trabalho e resolver os perrengues no seu
ritmo logo cedo. O fim de semana está chegando
e o astral será perfeito para antecipar um encontro com a turma. Divirta-se! Se anda de olho em
alguém, é hora de se aproximar e apostar num bom
papo para se dar bem!

SAGITÁRIO

22/11 a 22/12

Nessa madrugada, Mercúrio brilha em Virgem e promete estimular planos mais ambiciosos a partir de
agora. Pode ser uma boa diminuir o ritmo enquanto
analisa qual é o rumo que deseja seguir na vida profissional e se há correções de rota a fazer. A paquera
pode ficar mais sossegada, mas investigue direitinho
se pintar um crush no seu caminho.

CAPRICÓRNIO

23/12 a 20/1

Pela manhã, com a Lua brilhando em Escorpião,
tudo indica que o astral se torna mais descontraído,
o que também vale para o trabalho. Para coroar a
boa fase, Mercúrio também se muda para Virgem e
incentiva a busca por conhecimento. No romance, a
sintonia entre vocês dois deve crescer e tudo indica
que vão se divertir juntos.

AQUÁRIO

21/1 a 19/2

A semana está chegando ao fim, meu bem, mas com
Mercúrio de mudança para Virgem, pode se preparar
para algumas novidades e mudanças de última hora.
Para aproveitar melhor essa vibe, seja mais flexível e
não se apegue tanto à rotina. Um cuidado extra na hora
de se produzir pode ajudar na paquera.

PEIXES

20/2 a 20/3

No trabalho, você pode investir em parcerias e tarefas feitas em equipe. Juntar forças com os colegas
pode te ajudar a conseguir o que deseja. Vale a
pena fazer alguns planos mais ousados para se
divertir e até organizar uma viagem, mesmo que
seja só para o final de semana. A descontração e
o alto-astral animam os momentos com o mozão.

Horóscopo nascido em 4 de agosto
Os nascidos a 4 de agosto são do signo de Leão com a personalidade de Sagitário. A intuição e a
independência são características fortes da sua personalidade. Nasceram para liderar, para ensinar,
para semear conhecimentos e sábios conceitos. Seu número principal, do dia do nascimento, é o
9, cujo símbolo é o de Marte, o astro da coragem, da combatividade, da ousadia, das ações impulsivas, impensadas, o pioneirismo, a liderança, a generosidade e também a franqueza e a confiança
em si. Dá vocação e facilidade para aprenderem línguas e viverem no exterior por algum tempo.
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Fiat mostra exterior completo do Fastback
Depois de revelar o nome
do seu SUV Coupé em junho e
mais detalhes de sua silhueta
há duas semanas, chegou o
momento da Fiat apresentar
o exterior completo do Fastback. Nas duas fotos já é possível conhecer todos os traços
do design externo do modelo
mostrados pela primeira vez.
As imagens do veículo na
cor Branco Banchisa com teto
preto revelam a real imponência que só um puro Fastback Italiano possui. Fiel ao
seu estilo, ele possui coluna C
inclinada e teto que mergulha
em direção à porção traseira.
Com superfícies musculosas e
traços elegantemente esculpidos para proporcionar equilíbrio entre força e velocidade,

o design do modelo foi feito
como uma escultura, trabalhado em cada detalhe, trazendo leveza aos olhos.
O Fiat Fastback traz um
frontal exclusivo com uma
grade em formato de colmeia
tridimensional para reforçar
sua elegância. Apresenta ainda
entradas de ar laterais funcionais, friso em Dark Chrome acabamento em formato ômega
que contorna os parachoques
com equilíbrio entre frontal e
traseira, dando mais largura e
sofisticação, além de conferir
mais estabilidade no olhar.
Com rodas esportivas em
acabamento diamantado, tem
também assinatura full LED
marcante no conjunto ótico
frontal e traseiro, com lanternas

FOTOS: DIVULGAÇÃO

horizontais finas, tecnológicas,
bipartidas e flutuantes em posição elevada. Para completar,
traz também a forma aerodinâmica da tampa do porta-malas.

Preço da gasolina cai 14,01% em julho
O último levantamento
do Índice de Preços Ticket
Log (IPTL), referente ao fechamento de julho, apontou que o
preço médio do litro da gasolina recuou 14,01% em relação
a junho e foi comercializado a
R$ 6,50 nos postos de abastecimento do País. Já o etanol
fechou o período a R$ 5,50 e
ficou 8,34% mais barato, se
comparado ao mês anterior.
“Com a redução da alíquota
do ICMS, anunciada no início
de julho, o preço da gasolina
já registrava baixas de 5,46%,
em relação a junho, nos primeiros dias do mês, segundo
o levantamento da Ticket Log.
No fechamento da primeira
quinzena, o recuo no valor do
combustível chegou a 10,22%.
A queda de 4,93% para o preço
da gasolina no repasse às refinarias, anunciada no último
dia 19, também contribuiu
para a redução de 14,01%
acumulada no mês. Vamos
aguardar os reflexos da nova
redução de 3,88% anunciada
é válida a partir de hoje para
a gasolina, vendida nas refinarias, que deve impactar no

preço bomba nos primeiros
dias de agosto. Vale ressaltar
que, analisando a paridade
com o mercado internacional,
com essa atual redução ainda
temos uma situação de preço
nacional acima da paridade
internacional, com uma janela
de 7 centavos para gasolina,
de acordo com entidades do
setor”, destaca Douglas Pina,
Diretor-Geral de Mainstream da
Divisão de Frota e Mobilidade da
Edenred Brasil.
Todas as cinco regiões do
País apresentaram queda no
preço da gasolina, com destaque novamente para o Sudeste,
onde o valor recuou 18,01% e
fechou a R$ 6,18. Mesmo assim,
a média mais baixa para o litro
foi registrada nos postos de
abastecimento da Região Sul,
a R$ 6,09, com baixa de 15,30%.
Com o valor 11,94% mais barato,
a média mais alta para esse
combustível foi encontrada no
Nordeste, a R$ 6,79.
O etanol vem registrando
baixa no preço médio desde o
mês anterior e, no fechamento
de julho, também ficou mais
barato em todas as regiões

brasileiras. Além de registrar
a média mais baixa entre as
demais regiões (R$ 4,72), o Centro-Oeste se destacou com o
recuo mais expressivo para o
litro (-13,02%). A média mais alta
para o etanol foi encontrada no
Norte, a R$ 5,89, com um recuo
de 6,00%.
Nos destaques por Estado,
não houve aumento no preço
dos combustíveis e, mesmo
com redução de 10,40%, o
litro mais caro para a gasolina
continua sendo comercializado
nos postos do Piauí, a R$ 7,23.
Já o Distrito Federal registrou,
não só a gasolina mais barata,
vendida a R$ 5,95, como também a redução mais expressiva
para o combustível, de 23%, se
comparado a julho.
São Paulo lidera o ranking
do etanol mais barato do País,
comercializado a R$ 4,21, com
um recuo de 9,91%. Porém, a
redução mais significativa para
esse combustível foi registrada
nos postos de abastecimento
do Rio de Janeiro (15,60%),
que passou de R$ 6,16 para
R$ 5,20. O etanol mais caro foi
encontrado no Pará, a R$ 6,35.

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225

A versatilidade do Fastback já é declarada por sua
silhueta, mistura de um SUV
com um Coupè. Ela se estende
para seu habitat que pode ser

Chegou a hora de pagar o licenciamento
Para os motoristas proprietários de veículos com
placas final 1 e 2, registrados
no Paraná, chegou a hora de
renovar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). Já para os outros
números, os vencimentos
acontecerão até novembro,
de acordo com o calendário
divulgado pelo Detran. Assim
como em outros estados, o
licenciamento do Paraná só
pode ser regularizado após
a quitação de outros débitos veiculares como: seguro
DPVAT, dívida ativa, multas de
trânsito e IPVA.
A taxa do licenciamento
para os condutores paranaenses é de R$ 86,50 para todas
as categorias de veículos. A
guia de pagamento pode ser
emitida no site do Detran-PR
(Departamento Estadual de
Trânsito do Paraná) ou pelo
aplicativo Detran InteliGente
- além disso, também é possível solicitar a impressão do
boleto nas unidades de atendimento do órgão. Após gerar
o documento, o condutor pode

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

fazer o pagamento em um
banco conveniado (Santander, Sicredi, Bancoob e Rendimento), em lotéricas ou em
um despachante credenciado.
Segundo o Detran-PR, é possível quitar a guia em até dois
dias após a emissão - ao passar
o prazo, será necessário emitir
um novo boleto.
De acordo com um levantamento feito pelo Departamento de Trânsito do Paraná
(Detran-PR) em 2021, quase
2,5 milhões de veículos no
Paraná estão com o licenciamento em atraso. “Os números ainda são alarmantes. É
importante que os motoristas lembrem-se que o pagamento da taxa é feito anualmente e estejam preparados
para este custo. Para evitar
dores de cabeça com tantos
processos burocráticos e quitar os débitos do seu veículo
de maneira prática, vale optar
pelos serviços oferecidos
pelos despachantes”, ressalta
Matheus Packs, fundador do
DOK Despachante, primeiro
despachante online do Brasil.

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

Sua doação será destinada para a manutenção

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

do Complexo Hospitalar e Casa de Apoio!

UMUARAMA

Sorteio 30/11/2022
pela extração da Loteria Federal

a cidade, mas, fiel ao espírito
SUV, também tem toda a vocação necessária para fugir dela,
o que se evidencia nas imagens
reveladas.

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

4º Prêmio: Televisor 43’
*IMAGENS ILUSTRATIVAS

@tribunahojenewsumuarama
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Treinamento forma brigadistas para
atuarem nas escolas da rede municipal
A Secretaria Municipal de
Educação está ministrando um
curso de formação de brigadistas para atuarem em situações
de emergência nas escolas.
Eles estão sendo capacitados
para prestarem os primeiros
socorros em situações que
possam ocorrer no dia a dia,
nas unidades educacionais do
município, resolvendo pequenos incidentes ou garantindo
a assistência até a chegada de
socorro especializado.
A formação começou a ser
aplicada ontem (quarta-feira,
3), no auditório do Centro
Municipal de Desenvolvimento
e Pesquisa em Educação
(CMDPE), e se estenderá até a
próxima sexta-feira, 5. Os futuros brigadistas da rede municipal foram organizados em
cinco turmas de 35 integrantes
cada – totalizando 175 –, que

recebem treinamento das 8h
às 12h e das 13h às 17h. As instruções estão a cargo do bombeiro militar da reserva e técnico de Segurança do Trabalho,
Mauro Aparecido Soares.
De acordo com a secretária
da Educação, Mauriza de Lima
Menegasso, além de fornecer
um conhecimento importante
para a rotina das escolas a
formação é uma necessidade
para que o laudo de conformidade do Corpo de Bombeiros
seja liberado para as unidades
educacionais.
“Com o treinamento, os
nossos brigadistas poderão
atuar de forma decisiva em
situações de emergência,
prestando os primeiros socorros em caso de pequenos acidentes, desmaios, mal-estar
e outros incidentes ligados à
saúde de alunos e funcionários

EXTRAVIO DE ALVARÁ
D A A MARTINES & CIA
LTDA, inscrita sob nº CNPJ
05.791.103/0001-30, estabelecido na Rua Ozório dos Santos
Carvalho, 3318, Conj. Res.
Ouro Preto , CEP 87504-600, na
cidade de Umuarama, Estado do
Paraná, comunica para devidos
fins o extravio de seu alvará nº
24.646/2003. Com esta publicação o mesmo torna-se sem valor
legal e comercial.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
T F M NOGUEIRA LOPES
MÓVEIS, inscrita sob nº CNPJ
10.604.160/0001-01, estabelecido na Avenida Brasil, 2480
– Zona 7, CEP 87503-420, na
cidade de Umuarama, Estado do
Paraná, comunica para devidos
fins o extravio de seu alvará nº
28.004/2009. Com esta publicação o mesmo torna-se sem valor
legal e comercial.

MAIS INFORMAÇÕES

DC LIGA DOS SUPER PETS
19:15 2D | DUB

THOR: AMOR E TROVÃO
21:15 3D | DUB
@CINEVIPUMUARAMA

Preço único R$ 10,00

@CINEVIPOFICIAL
WWW.CINEVIP.COM.BR

Apartamento para VendA
Com 01 suíte + 02 quartos, sala
de estar, sala de jantar churrasqueira,
cozinha com armários planejados,
bwc social, área de serviço e garagem
com 02 vagas.
Área Total de 208,84 m², Área Privativa de 126,08 m².

Fale conosco
(44) 9 9881-0502
(44) 2031-0282
Avenida Presidente Castelo
Branco, 3370 Sala 01,
Umuarama-PR

CONFIRA MAIS IMÓVEIS
EM NOSSO SITE:

Edifício Villa Lobos, unidade
de n°72, localizado no sétimo pavimento, localizado
na cidade de Umuarama.

Obs: O edifício conta
com portaria segura,
salão de festas com
churrasqueira e
brinquedoteca.

R$ 750.000,00
WWW.CASTELOIMOBILIARIA.COM.BR

das escolas e CMEIs”, afirmou a
secretária Mauriza Menegasso.
Participaram diretores,
coordenadores, secretários
escolares, auxiliares de serviços gerais e professores. O brigadista também é qualificado

para agir em situações de
risco envolvendo incêndios.
“É importante ter pessoas
com esses conhecimentos
nas escolas. Uma ação rápida
no momento do problema
pode fazer toda a diferença”,

apontou a secretária. Ao
final do curso os participantes receberão o Certificado
de Brigadista, “porém o mais
importante é o aprendizado
que vai ajudá-los a salvar vidas
se necessário”, completou.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato dos Empregados nas Indústrias de Alimentação de Umuarama e Região, abaixo assinado, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Estatuto da Entidade, por meio do presente EDITAL, convoca os Associados e Diretores, para participarem da
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 08 de agosto de 2022, às 16:00 horas, a qual será realizada, na Rua Shalon, nº
2197, em Umuarama-PR, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: A) discussão e votação de proposta de alteração estatutária. Não
havendo na hora determinada, número legal de presentes para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, estes serão instalados às
17:00 horas em segunda convocação, com qualquer número de presentes, no mesmo dia e local. Umuarama, 03 de agosto de 2.022.
ADENILSON DO AMARAL Presidente.

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 1.8MT LTZ

18/19

BRANCO

COMPLETO

R$ 72.900,00

CRUZE LTZ TURBO

22/22

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 147.900,00

CRUZE SPORT6 PREMIER

20/20

MARROM COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 134.900,00

ONIX JOY BLACK

21/21

BRANCO

COMPLETO

R$ 69.900,00

ONIX 1.0MT LT

19/20

PRATA

COMPLETO

R$ 72.900,00

ONIX PLUS 1.0T AT LTZ

21/21

PRETO

COMPLETO, AUT

R$ 87.900,00

PRISMA 1.4AT ADVANTAGE

18/18

CINZA

COMPLETO, AUT

R$ 74.900,00

RANGER XLT

15/16

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 154.900,00

S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4

19/20

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 239.900,00

TRACKER 1.4T PREMIER

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 99.900,00

TRACKER 1.2T PREMIER

21/21

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 139.900,00

COMPRAMOS SEU SEMINOVO
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STAND UP

O show da comédia “Modo Efetivo” já está agendado para 11 de setembro no Centro Cultural Schubert de Umuarama, com
o humorista Thiago Ventura, às 20h.

Zélia Casoni

ESSÊNCIA

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Não há nada mais gratificante do que o
afeto correspondido, nada mais perfeito
do que a reciprocidade de gostos e a
troca de atenções. Cícero

VIVA, VIVA, VIVA!
FOTOS: ARQUIVO COLUNA

VOLTA
De acordo com o IBGE, o Nordeste e
Sul do Brasil têm os casamentos mais
duradouros, em 2020, esses números
eram de 14,7 anos e 14,2 anos, respectivamente. Por outro lado, o tempo
médio de duração de um casamento
antes do divórcio fica na faixa dos 12
anos nas demais regiões: 12,3 anos
no Centro-Oeste, 12,4 anos no Norte e
12,9 anos no Sudeste. Já, Uma pesquisa feita por terapeutas da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos,
aponta que 50% dos casais que se
separam voltam a ficar juntos.

SABADÃO
A Prefeitura de Umuarama em parceria com ação social Sesc Cidadão
no sábado (6) no Sesc Umuarama
oferecerá o acesso a serviços de
documentação, assistência social,
saúde e lazer. Posto de vacinação,
orientações de saúde, divulgação de
vagas disponíveis de emprego e mais
uma equipe do Senac oferecerá hidratação de mãos e pés, aferição de
pressão arterial e teste de glicemia.
A Câmara da Mulher Empreendedora
dará orientações para empreendedorismo feminino, haverá arrecadação
de agasalhos e brechó social do
Rotary, e orientações da Campanha
de Aleitamento Materno com o Banco de Leite Humano. No Sesc, das
13h30 às 17h30.

PARADISO

Na posse do novo presidente da Confraria Parceiros do Vinhos, um brinde especial de Waldemir Zago, Carlos Calixto e Ivanildo Coutinho, no Rancho do Cavalo.

Filme obrigatório para quem ama a sétima arte, Cinema Paradiso , de 1988,
vai se tornar uma série pelas mãos do
mesmo diretor, o italiano Giuseppe
Tornatore. No longa, o cineasta Salvatore Di Vita lembra a infância, boa
parte passada na sala de projeção do
cinema de sua cidadezinha na Sicília,
na companhia do projecionista Alfredo.
Ali o menino Totó aprendeu a amar o
cinema. Na série, que ainda não fechou
com alguma plataforma de streaming,
Tornatore aborda o cotidiano do mundo
ao redor do protagonista, os tabus,
as relações sociais etc. Tudo amarrado
pelo cinema. (Omelete)

TEMOS UBER?

No Rancho do Cavalo: Ricardo Genofre, Emerson Lopes, Cleon Bulhões que veio
de Cascavel para prestigiar o evento, e João Barreto Witwytzkyj, o novo presidente da Confraria Parceiros do Vinho.

Após um período difícil de retomada depois da pandemia, a Uber deu
indicações de força e conseguiu atingir
performance positiva pela primeira vez
na história. A busca pela lucratividade vem sendo o principal desafio da
Uber desde que realizou a abertura de
capital, em 2019. Nos últimos tempos,
o ambiente econômico e a inflação
elevada têm aumentado a base de
motoristas da plataforma, reduzindo as
taxas de espera e elevando o potencial de receita da empresa. E aqui em
Umuarama tem Uber?

SHOPPING PALLADIUM

