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Golpe na criminalidade
da fronteira
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UMUARAMA,5/8/2022
Edição 3050 - Ano XII - R$3,00

Agência do Trabalhador realiza hoje
um mutirão do emprego na indústria

A Agência do Trabalhador de Umuarama captou mais de 250 vagas
junto a empregadores da área industrial para o mutirão do emprego
na indústria que será realizado hoje entre as 8h às 17h, sem intervalo
para o almoço. Entre as empresas que vão contratar trabalhadores na

ação estão a Alimentos Zaeli, Estofados Hellen, Estofados Savana, Sorvetes Guri, Cama Inbox e Baterax. Os candidatos deverão comparecer
à Agência portando carteira de trabalho e currículo atualizado, além
de documentos pessoais.
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JOSÉ A. SABINO/SECOM

Deputados
federais
regulamentam
teletrabalho
l2

STF julga se Lei
de Improbidade
pode ter
retroatividade
l3

Planos de Saúde
poderão cobrir
tratamento fora
do rol da ANS
l4

Petrobras baixa
preço do diesel
em 3,57% para
as distribuidoras
l5

Acordo fechado
Um imbróglio que durou quase uma década, entre o Município de Umuarama e a Mitra Diocesana chega ao final, graças a um acordo firmado entre a Prefeitura e a diocese, sob a orientação do prefeito Pimentel. Vereadores aprovaram
projeto dando origem à Lei Municipal que transfere a propriedade de imóveis à Mitra, no Parque D. Pedro II (resguardada uma área para servidão de passagem) e confere plena quitação de débito, pela Mitra, extinguindo um processo
de desapropriação e ação de reintegração de posse que tramitam na 3ª Vara da Fazenda Pública do Município. l 8
JOSÉ A. SABINO/SECOM

Visita

Alunos do Ensino
Médio do Colégio Educare visitaram ontem
o prefeito Hermes
Pimentel e o secretário
da Indústria e Comércio, Marcelo Adriano, e
conheceram algumas
das ações realizadas
pelo poder público para
promoção do desenvolvimento. Entre elas,
a criação da Zona
de Processamento
de Expor tação (ZPE).
l11
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com informações para não perder nada importante.
Se está pensando em dar aquela animada no roman@tribunahojenewsumuarama
ce, um passeio pode ser divertido.

e programas mais animados ajudam a driblar qualquer mal-entendido que pintar.

Câmara aprova MP que regulamenta
teletrabalho e altera regras do auxílio
A N A
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min 14
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Quina
concurso: 5914
Quina
3º prêmio
20
46 53 61 73
4º prêmio

El. comp.
de "politeísmo":
muitos

Foz do Iguaçu

Cheia
A previsão
de acordos individuais entre empregado e patrão sobre regras do teletrabalho foi o ponto mais polêmico da discussão

Peça de
artilharia
que atira
granadas

Atrevido;
confiado
(bras.)

Oposição vê retrocesso

Para a oposição, a manutenção exclusiva do acordo individual para
o teletrabalho é um retrocesso aos trabalhadores, que ficarão à
mercê das regras impostas pelos empregadores. O parecer aprovado define teletrabalho (ou trabalho remoto) como a prestação de
serviços fora das dependências da empresa, de maneira preponderante ou híbrida, que, por sua natureza, não pode ser caracterizada
como trabalho externo. A prestação de serviços nessa modalidade
deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho.
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-1,3% 5,1000 5,5100

+0,9%

EURO

-0,1% 5,3556 5,3583

+1,2%

MOEDAS X REAL

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

133,30
0,82
0,98
132,65

Iene
R$ 0,0393
Libra est.
R$ 6,36
Peso arg.
R$ 0,040
R$1: 1.306,34 guaranis

POUPANÇA - TR
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concurso: 278
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4
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2
3RESULTADOS
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INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Sábado

h 25

15

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

h

Fases da lua
Crescente

COMP. JULHO

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.

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

Sábado

h14

12

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

h

11

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Minguante

Nova

19/08 -01h36

11/08 -22h36

Empregados - taxas de desconto

h

Muitas nuvens

Empresário/empregador

Redação, administração, publicidade
Rua Des. Lauro Lopes, 3663 - Centro Empresarial Piemont II - Sala 07
CEP 87.501-210 - Umuarama/PR
Telefone Central (44) 3056-6050

h 20

14

Cheia

5/08- 08h07

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0003-06

Sexta

Chuva

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

+0,9%
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+1,0%

-1,2% 5,1000 5,5300

TIME
DO ♥ATLÉTICO-MG
Timemania

www.coquetel.com.br

-0,8% 5,2403 5,2409

PARALELO

Timemania
05 14 18 23 36 66 69

concurso:
SÃO 1816
2º sorteioNOSSOS RESULTADOS
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

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

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

105.892 pontos
%
R$
+0,97%
34,21
-0,58%
67,13
+2,43%
24,47
+13,99%
3,34
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2022: 4ª parcela
+14,81%
10,00
vence em 31/08, com juros Selic de 3,05%.
ÍNDICES
DE INFLAÇÃO
+12,73%
11,25
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
JUN
JUL %m %ano %12m
IGP-DI (FGV)
1,1056
1,1112
Paraná 2.072,20 2.206,04 6,46 10,12 12,38
* Correção anual. Multiplique valor pelo índice
Norte 2.035,05
- -0,78 4,99 7,47
Oeste 2.227,55
- 5,41 9,15 18,39
SELIC ANUAL: 13,25% | TJLP: 7,01%

Astro
estudado
por Encke
e Halley

PTAX (BC)

IBOVESPA: +2,04%
Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Magazine Luiza ON
Gol PN
MRV ON

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

Atitude dominante em
Macunaíma (Lit.)

+0,9%

TABELA DO IR

04/08

concurso: 2347
Lotomania
Timemania
03 07 Dupla
09 18 19
20 22 24 25 29
sena
34 35
47 53 66 72 75 85 92 99
TIME DO
1º sorteio

Rival do Pierrô na Commedia
Dell’Arte Poema místico-filoAnomalia sófico hindu contido
genética no Mahabharata

COMERCIAL -1,1% 5,2190 5,2200

BOVESPA

Condição
de Rubens
Paiva e
Frei Betto
durante a
Ditadura
Militar

% mês

Ministério
Público
(sigla)
Ente

venda

Liga da
estrutura
de contêineres

04/08
% dia compra

2º sorteio

JANEIRO

INDICADORES ECONÔMICOS
DÓLAR

concurso: 2399

13 20 21 30 35 40
10 13 23 26 32 46

1º sorteio

03 04 11 14 22 25 31

Morrer,
em inglês
Grau de
excelência

regulamentação pelo Poder
Executivo”, explicou o relator.
Afirma ainda que o texto
final é resultado de uma
ampla negociação. “Não é o
parecer que eu gostaria de ter
feito. Fizemos um relatório
baseado numa negociação,
primeiro na casa do presidente [da Câmara], Arthur Lira,
junto com os líderes da base, e
depois com a oposição”, disse.

Levantada
(carga)
A parte
traseira

apresentado pelo relator. A
MP, que caduca no próximo
domingo (7), será votada agora
pelo Senado.
O relator incluiu na proposta a obrigatoriedade de
repasse às centrais sindicais
de eventuais saldos residuais
das contribuições sindicais.
“Há saldos que não foram
repassados às centrais sindicais em razão de ausência de
Forma de
venda de
sabão para
lavadoras

ONova
Plenário da Câmara dos
Deputados
concluiu a votação
27/08 - 05h16
da Medida Provisória que regulamenta o teletrabalho e altera
regras do auxílio-alimentação
(o popular vale-refeição ou
vale-alimentação).
A previsão de acordos individuais entre empregado e
patrão sobre regras do teletrabalho foi o ponto mais polêmico da discussão, pois partidos de oposição defenderam
a negociação coletiva entre
o sindicato e os empregadores como regra, mas foram
derrotados na votação dos
destaques.
A medida provisória foi
aprovada na forma de um projeto de lei de conversão (PLV)

Tangente Árvore
(símbolo) da família
Iria garan- das legutir recur- minosas
sos para a
Saúde e a
Educação
brasileiras

11/08 - 22h36

Dupla sena
Dupla
Lotomania

21
22 29 34 40 44
1º prêmio

O país da
ilha de
Páscoa
Loja de
vinhos
Pequeno
primata
brasileiro

Cascavel
max 19
min 11

Megasena
Megasena
Federal concurso: 2506

concurso: 2589

01 02 04 05 07 08 09 10
14 15 18 21 22 24 25

A letra da
vitória
O destino
(Espirit.)

13

max 24
min 18

Lotomania
Lotofácil
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Grécia
Antiga

*
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D

Víscera
atingida
pela
hepatite

R

Os nascidos no dia 5 de agosto são do signo de Leão com a personalidade de Capricórnio. São
consideradas pessoas de sorte. Não precisam se esforçar demais para conseguirem realizar seu
Lotofácil
trabalho. Seu número principal é o 10, formado de 1, número do Sol e de zero. O Sol que é símbolo
de nobreza, de liderança, autoridade e poder. O Sol que é símbolo de solidão, isolamento e de
Megasena
autoridade também.

Deserto que cobre
parte da Mauritânia
O 2º maior arquipélago fluvial (AM)

S

L
I
T
I

BANCO

F

Horóscopo nascido em 5 de agosto

P
O

Solução

,

DO TEMPO

C
O

27/08 -05h16

MERC. RURAL
PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 04/08
PR
SOJA
168,17
MILHO
76,44
TRIGO
112,24
BOI GORDO 301,46
SUINO
6,03

DIA
-0,5%
1,6%
0,1%
0,6%
0,3%

30d. Casc.
-4,1% 166,00
-1,8% 76,00
1,3% 112,00
0,3% 300,00
0,2%
-

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

BOLSA DE CHICAGO
Em 04/08
SOJA
FARELO
MILHO
TRIGO

CONT.
FECH.
ago/22 1.615,00
ago/22
513,70
set/22
602,25
set/22
782,50

DIA
57,00
32,00
10,75
18,75

30d.
7,0%
21,7%
-2,8%
-7,5%

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 04/08
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
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(41) 3079-4666
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Sexta-feira, 5 de agosto de 2022 POLÍTICA

STF julga se Lei de
Improbidade pode
ter retroativamente

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
No caso em análise, o
Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) ajuizou ação civil
pública pedindo a condenação
de uma advogada, contratada
como procuradora para defender em juízo os interesses da
autarquia, ao ressarcimento
dos prejuízos sofridos em
razão de sua suposta atuação
negligente. Ela atuou entre
1994 e 1999, e a ação foi proposta em 2006.
Na primeira instância, a
procuradora foi absolvida,
porque o juiz não constatou
ato de improbidade administrativa nem prejuízos ao
erário. A autarquia foi, então,
condenada ao pagamento de
multa por litigância de má-fé,

FORAM apresentados os argumentos das partes, dos terceiros interessados e do procurador-geral da República, Augusto Aras
custas processuais e honorários advocatícios.
O Tribunal Federal Regional
da 4ª Região (TRF-4), contudo,
anulou a sentença e determinou a abertura de nova
instrução processual, com o
entendimento de que, após
Constituição Federal de 1988, a
pretensão de ressarcimento de
danos causados ao erário por
atos de improbidade administrativa não prescreve.
INEXISTÊNCIA DE DOLO
Da tribuna, o representante
da advogada, Francisco Zardo,
argumentou que a ação seria
inviável por ter sido proposta

em 2006, após o prazo prescricional de cinco anos. Também
sustentou que não houve comprovação de dolo nos atos
praticados por ela e defendeu
a aplicação retroativa da lei,
que passou a exigir a comprovação de conduta dolosa
para configurar a improbidade
administrativa.
Os representantes da
Associação Brasileira de
Municípios (ABM), da Frente
Nacional de Prefeitos (FNP) e
do Conselho Nacional da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB),
que foram admitidos como interessados na ação, também defenderam a retroatividade da lei.

Aplicação retroativa

O procurador-geral da República afirmou que a aplicação retroativa dos
novos prazos de prescrição afeta a segurança jurídica. Segundo Aras, a
retroatividade da lei mais benéfica se aplica apenas às ações penais, e não
é possível adotar o novo regime da prescrição aos atos em que não houve
inércia do Estado. Manifestaram-se no mesmo sentido os representantes
do Ministério Público dos estados de São Paulo, Goiás e Rio Grande do Sul
e da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público.

Votação seguiu durante a noite

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes votou ontem (4) contra a possibilidade de aplicar de forma retroativa
(ou seja, a casos passados), para beneficiar condenados, as mudanças feitas em 2021 na Lei de Improbidade Administrativa. No final
da tarde de ontem o segundo ministro a votar foi André Mendonça.

Pena por furto e roubo pode
ser maior durante a pandemia
A Câmara dos Deputados
aprovou, por 408 votos contra 9, o Projeto de Lei que
aumenta as penas para os crimes de furto ou roubo cometidos em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação
ou desastre, incluindo qualquer estado de calamidade

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

O Plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF) começou a julgar na quarta (3) o
recurso que discute se as alterações na Lei de Improbidade
Administrativa (Lei 8.429/1992)
inseridas pela Lei 14.230/2021
podem ser aplicadas retroativamente ao prazo de prescrição
para ações de ressarcimento e
aos atos de improbidade administrativa na modalidade culposa (sem intenção).
Na ocasião, foram apresentados os argumentos das partes,
dos terceiros interessados e do
procurador-geral da República,
Augusto Aras. O julgamento do
Recurso Extraordinário com
Agravo (ARE) 843989, com
repercussão geral (Tema 1.199),
prossegue na quinta-feira (4),
com o voto do relator, ministro
Alexandre de Moraes.

Cassado de novo

3

pública, epidemia ou pandemia declaradas pelas autoridades. A proposta segue
para análise do Senado.
Com a mudança, a pena de
furto passará a reclusão de
2 a 8 anos e multa, o dobro
da prevista para furto simples (reclusão de 1 a 4 anos e

multa). Já a pena de roubo,
atualmente com reclusão
de 4 a 10 anos e multa, será
aumentada em 2/3.
Também haverá aumento
de pena quando o roubo ou furto
for de bem, insumo ou equipamento médico, hospitalar, terapêutico, sanitário ou vacinal.

Os vereadores da Câmara Municipal de Curitiba (CMC)
concluíram, ontem (4) pela manhã, a primeira das duas Sessões
Especiais convocadas para o julgamento do Processo Ético
Disciplinar pelo Legislativo. O resultado foi de 23 a 7 votos pela
perda do mandato do vereador Renato Freitas (PT), cumprindo
o requisito da maioria absoluta e sinalizando positivamente
pela aplicação da pena. A cassação depende de nova submissão
ao plenário, agendada para hoje (5), às 9h, do projeto de
resolução que declara a perda do mandato parlamentar. Se não
for atingido o mínimo de 20 votos favoráveis pela cassação na
segunda votação, o caso será arquivado.

Representações

O Processo Ético Disciplinar
é resultado de cinco
representações movidas
contra Freitas, de teor
semelhante, nas quais o
vereador é acusado de quebra
de decoro parlamentar
ao participar, no dia 5 de
fevereiro, de manifestação
contra o racismo e em
protesto aos assassinatos de
Moïse Kabagambe e de Durval
Teófilo Filho. No dia 11 de
maio, o Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar (CEDP)
entendeu, por 5 a 2 votos,
acompanhando o parecer
do relator Sidnei Toaldo
(Patriota), que Freitas exerceu
liderança no ato, perturbou o
culto religioso e realizou ato
político dentro da Igreja Nossa
Senhora do Rosário dos Pretos.

Linguagem neutra

O projeto de Lei que proíbe
o uso da linguagem neutra
pela administração estadual
foi aprovado na reunião da
Comissão de Educação da
Alep. O PL obteve parecer
favorável do relator e segue
agora para a Comissão
de Ciência, Tecnologia,
Inovação e Ensino Superior. A
proposta proíbe a utilização
da neutralidade de gênero
nas instituições de ensino
mantidas pelo Estado, bancas
examinadoras de concursos
e seleções realizadas ou
contratadas pelo poder
estadual, na publicidade
institucional, informativos,
circulares, e-mails,
memorandos, documentos
oficiais, currículos escolares,
editais, provas e exames.

Fora do debate

O governador Ratinho Junior não vai participar do primeiro
debate entre candidatos ao governo Paraná, que foi marcado
para acontecer no próximo domingo (7) na TV Band de
Curitiba. A equipe do candidato do PSD informou à TVBand
que ele não irá devido a uma agenda previamente marcada
em Maringá, a convite da Associação dos Municípios do
Paraná (AMP). Ratinho Junior falará em um encontro de
“mulheres políticas” do Estado. Por enquanto, ele lidera a
corrida eleitoral no Estado.

Corrida ao Senado

O Partido Liberal (PL) confirmou, em convenção realizada no
clube Urca, em Curitiba, a candidatura do deputado federal
Paulo Martins ao Senado pelo Paraná e o apoio à reeleição do
governador Ratinho Junior (PSD). O PL é o partido do presidente
Jair Bolsonaro. Martins alfinetou o ex-juiz federal Sergio Moro
(União Brasil), seu adversário na disputa pelo Senado. “Quero
representar o Paraná. Eu não tentei ser candidato em São
Paulo”, disse.
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Tecnologia no agro

O projeto do senador Alvaro Dias que tem como objetivo permitir aos
agricultores acesso rápido e abrangente às tecnologias desenvolvidas
pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) seguiu
para sanção do presidente da República. O projeto prevê a inclusão
entre os recursos da Embrapa os oriundos do licenciamento para
exploração comercial das tecnologias, dos produtos, dos serviços e
dos direitos de uso da marca. A mudança garante maior possibilidade
de arrecadação à Embrapa sem aumentar a estrutura administrativa
já existente e sem a necessidade de criar uma nova empresa
estatal para essa finalidade.

Licenciamento anual

O período para pagamento
do licenciamento anual ou
documento do veículo, de
porte obrigatório e que permite
a circulação dos veículos,
começou na segunda-feira (1º).
Circular sem o licenciamento
quitado pode acarretar multa
de R$ 293,47, sete pontos na
Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) e apreensão do veículo.
A guia de recolhimento pode
ser emitida por meio do portal
do Detran ou aplicativo Detran
Inteligente, no valor de R$
86,50 para todos os veículos.
A consulta aos débitos do
veículo pode ser feita no site
do Detran-PR.

Oficiais do Mercosul

Cerca de 80 conselheiros de
Cortes de Contas de quatro
países do Mercosul – Argentina,
Paraguai, Colômbia e Brasil –
se reúnem nos dias 11 e 12,
em Foz do Iguaçu, do Terceiro
Encontro da Associación de
Entidades Oficiales de Control
Público del Mercosur (Asur),
entidade que reúne as cortes
de fiscalização dos países do
Mercosul. O objetivo é debater
o aperfeiçoamento do controle
externo no âmbito do mercado
comum, segundo o presidente
da entidade, conselheiro Marco
Peixoto (TCE-RS). O presidente
do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná (TCE-PR)
será o anfitrião do evento
internacional.

Paraná Trifásico

O programa Paraná Trifásico
já construiu 9 mil quilômetros
de redes trifaseadas desde sua
implantação no Estado. Outros
3,5 mil quilômetros estão em
obras. No total, serão 25 mil
quilômetros de novas redes até
2025, um investimento de 2,7
bilhões. A troca da tecnologia
monofásica para trifásica
permite identificar rapidamente
problemas na rede e religar
automaticamente a energia.

Antiviral

A Pfizer anunciou que
está em “tratativas finais”
com o Ministério da Saúde
para o fornecimento do
antiviral contra a Covid-19
Paxlovid para o Brasil. O uso
emergencial foi aprovado
pela Anvisa em março e
incorporado para pacientes
do SUS imunossuprimidos
e com mais de 65 anos
em maio. O medicamento
deve ser tomado no início
da infecção por pacientes
com alto risco de evoluir
para casos graves. A
quantidade negociada não
foi divulgada.

Apoio

O Partido Liberal (PL)
confirmou, durante a
convenção estadual do
partido, na noite desta
quarta-feira (3), em Curitiba,
a candidatura do deputado
federal Paulo Martins para o
Senado no Paraná. Martins
já havia recebido o apoio do
presidente Jair Bolsonaro (PL)
e do governador do Paraná,
Ratinho Junior (PSD).

Combate ao racismo

A Assembleia Legislativa do
Paraná aprovou a proposta
que promove atualização na
lei de combate ao racismo
no estado. O projeto de lei,
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. A proposição
recebeu emenda de plenário
e, com isso, retornou à
Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ). A proposta
prevê a ampla divulgação
da definição dos crimes
de racismo e de injúria
racial e dos números do
telefone do SOS – RACISMO
(0800.642.0345) e o e-mail
sosracismo@sejuf.pr.gov.br.
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Planos poderão
cobrir tratamento
fora do rol da ANS
A Câmara dos Deputados
aprovou o Projeto de Lei
2033/22, que estabelece hipóteses de cobertura de exames
ou tratamentos de saúde que
não estão incluídos no rol de
procedimentos e eventos da
Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS). O objetivo é dar continuidade a tratamentos que poderiam ser
excluídos da cobertura dos
planos de saúde.
A proposta segue para análise do Senado, onde poderá
ser votada na próxima terça-feira (9), segundo informou o
presidente da Câmara, Arthur
Lira (PP-AL).
Entre os pontos da regulamentação, a proposta determina que a lista de procedimentos e eventos cobertos
por planos de saúde será
atualizada pela ANS a cada
incorporação. O rol servirá de
referência para os planos de
saúde contratados desde 1º
de janeiro de 1999.
Quando o tratamento
ou procedimento prescrito
pelo médico ou odontólogo

DIVULGAÇÃO

A proposta segue para análise do Senado, onde poderá ser votada na próxima terça (9),
segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira
assistente não estiver previsto
no rol, a cobertura deverá ser
autorizada se existir comprovação da eficácia, à luz das
ciências da saúde, baseada
em evidências científicas e
plano terapêutico; existir recomendações pela Comissão

Nacional de Incorporação de
Tecnologias no SUS; existir
recomendação de, no mínimo,
um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha
renome internacional, desde
que sejam aprovadas também
para seus nacionais.

Decisão do STJ

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu em junho que o Rol
de Procedimentos e Eventos em Saúde tem caráter taxativo, não
estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos
não previstos na lista, salvo algumas situações excepcionais. O rol
de procedimentos da ANS lista 3.368 eventos em saúde, incluindo
consultas, exames, terapias e cirurgias, além de medicamentos e
órteses/próteses vinculados a esses procedimentos. Esses serviços
médicos devem ser obrigatoriamente ofertados de acordo com o
plano de saúde. O PL 2033/22 foi apresentado por grupo de trabalho da Câmara dos Deputados criado para analisar a questão.

Lei libera empréstimo consignado
a beneficiários do Auxílio Brasil
O presidente Jair Bolsonaro
sancionou uma lei que permite
a contratação de empréstimo
consignado por beneficiários
de programas de transferência
de renda, como o auxílio Brasil
e o Benefício de Prestação
Continuada (BPC).
Com a nova lei, criada a
partir de uma medida provisória (MP) editada pelo

governo e aprovada pelo
Congresso Nacional, os
beneficiários dos programas
poderão autorizar a União a
descontar dos repasses mensais os valores referentes ao
pagamento de empréstimos
e financiamentos.
O texto aprovado por deputados e senadores definiu um
limite de até 40% do valor

recebido por meio do programa assistencial para pagar
consignados.
A aprovação da MP foi criticada por especialistas, que
acreditam que a liberação dos
consignados para quem recebe
o Auxílio Brasil, por exemplo,
pode estimular o endividamento ainda maior da população mais vulnerável.

STJ muda comando do Pros

O superior Tribunal de
Justiça (STJ) reverteu uma
decisão da própria corte e
devolveu a direção do Partido
Republicano da Ordem Social
(Pros) à ala anti-Lula do partido.
Com a decisão da corte,
o comando do partido volta
a Marcus Holanda e, dessa
forma, Pablo Marçal segue

candidato à presidência – sua
candidatura foi oficializada no
dia 31 de julho.
O ministro Antônio Carlos
Ferreira considerou que não era
de competência do STJ analisar
o pedido de Eurípedes Júnior,
pois ainda há recursos a serem
analisados em 2ª instância na
Justiça do Distrito Federal.

Em nota, Marçal diz que
está confiante na justiça e
que sua candidatura presidencial “foi aprovada em
convenção”. “O Partido está
passando por turbulências,
faz parte do jogo. Espero que
após essa nova decisão, continuemos a olhar para frente
e para o alto”, afirma.

@tribunahojenewsumuarama

Petrobras baixa preço
do diesel em 3,57%
para as distribuidoras
A Petrobras informou ontem
(quinta-feira, 4) que vai reduzir o
preço do diesel vendido às distribuidoras. O valor médio do
litro passa de R$ 5,61 para R$
5,41 por litro, uma redução de
R$ 0,20 por litro, ou 3,57%.
Os novos preços passam a
valer a partir de sexta-feira (5).
Os preços dos demais combustíveis não foram alterados.
“Essa redução acompanha
a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram em
patamar inferior para o diesel,
e é coerente com a prática de
preços da Petrobras, que busca
o equilíbrio dos seus preços com
o mercado global, mas sem o
repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural
das cotações internacionais e
da taxa de câmbio”, explicou a
petroleira em nota.

PREÇO médio do litro vendido às distribuidoras terá redução de 3,57% a partir de sexta-feira (5).
O preço do diesel vinha em
trajetória de alta desde julho de
2021 e estava em R$ 5,61 desde
junho deste ano. A última vez
que o valor tinha sido reduzido
foi em maio do ano passado,
quando o preço do litro vendido
às distribuidoras passou de R$
2,76 para R$ 2,71.

Segundo a estatal, considerando a mistura obrigatória de
90% de diesel A e 10% de biodiesel para a composição do diesel
comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 5,05, em
média, para R$ 4,87 a cada litro
vendido na bomba.

O presidente do Sindicato
do Comércio Varejista de
Umuarama (Sindilojistas),
José Roberto Marques, e a
presidente do Sindicato dos
Empregados no Comércio,
Miromar Ponciano de Andrade,
assinaram termo aditivo à
convenção coletiva de trabalho, ampliando o horário de
atendimento do comércio de
Umuarama na antevéspera do
Dia dos Pais (14).
“Com a alteração, os estabelecimentos atenderão os
consumidores de toda a região
das 9 às 22h na sexta-feira (12).
O horário ampliado é muito
bem-vindo com a proximidade de uma das datas mais

importantes para o comércio”, avalia o presidente da
Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Umuarama (Aciu),
Miguel Fuentes Romero.
Os estabelecimentos também contarão com horário
especial de atendimento nos
tradicionais ‘Sabadões’ (6 e
13). O expediente será das 9h
às 17h. Entre os filiados da Aciu
o clima é de otimismo. Uma
série de promoções, preparadas especialmente para a ocasião, além de condições facilitadas de pagamento, devem
contribuir para incrementar o
fluxo de vendas.
Pesquisa contratada pela
Federação das Associações

ASSESSORIA

Comércio em horário especial
na antevéspera do Dia dos Pais

glifosato e quatro tipos de resina
plástica usadas na produção.
Os itens que tiveram as tarifas reduzidas são os seguintes:
glifosato e seu sal de monoisopropilamina; copolímeros de
etileno e alfa-olefina, de densidade inferior a 0,94; policloreto de vinila não misturado;

Esplanada

NA avaliação do presidente da Aciu, o
horário ampliado é muito bem-vindo com
a proximidade de uma das datas mais
importantes para o comércio
Comerciais e Empresariais do
Paraná (Faciap) aponta que a
maioria dos comerciantes paranaenses acredita num aumento
de 8% nas vendas relativas ao
Dias dos Pais neste ano, em relação ao mesmo período de 2021.

copolímero de propileno; e
resina PET com índice de viscosidade de 78 ml/g ou mais.
Os produtos foram incluídos na Lista de Exceções à Tarifa
Externa Comum do Mercosul
(Letec). As alíquotas, que variavam
entre 9,6% e 11,2% cairão para 3,3%
a 4,4%, a partir de hoje (5).
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Reflexão & reinvenção

Erros técnicos no julgamento
que levam à nulidade da
condenação de quatro pessoas
no caso da Boate Kiss, onde
morreram mais de 200 pessoas,
são um espelho de um Brasil
que não dá certo – até no
Judiciário. É o mesmo País cuja
Lei permite a “saidinha” de
presos em feriados, os quais
muitos cometem mais crimes.
É onde uma menina de 10
anos sai para comprar pão e
não volta, vítima de estupro. O País em que bêbados ao volante
atropelam, matam, e vão para casa dormir sem punições na mesma
noite – uns até sem pagar fiança. É onde políticos condenados com
provas ganham nova chance de disputar eleições (em diferentes
esferas de Poder) e ladrões de colarinho se sentem no direito de
pedir dinheiro roubado de volta. O Brasil em que um chefe da
nação diz “e daí, lamento” - em vez de dar exemplo público no
combate à pandemia. Aqui se usa mais de R$ 5 bilhões de verba do
cidadão para convencê-lo a votar em alguém, com a certeza de que
é um fundo perdido. No Brasil, fala-se muito em direitos, e quase
nada nos deveres. Além de uma reforma do Código Penal e da
reforma política, o Brasil precisa urgente de uma reforma cultural.
A reflexão é urgente, a reinvenção é necessária.

Quem? Euuuu!?

O senador Fernando Collor (PTB)
escolheu seu vice para disputar o
Governo de Alagoas. É o vereador
de Maceió Leonardo Dias (PL).
Em recente passado, Dias afirmou
que disputaria eleição contra
Collor para derrotá-lo por causa
do “sequestro da poupança” no
famigerado Plano Zélia Cardoso
no início do Governo Collor, nos
anos 90. Quem não se lembra..?
Dias sim, mas se esqueceu de
algo tão recente na lábia.

Novela do PROS

Camex reduz as tarifas de
glifosato e resinas plásticas
Cinco produtos usados como
insumos industriais passarão a
entrar no Brasil pagando menos
Imposto de Importação por um
ano. A medida foi aprovada em
reunião extraordinária do ComitêExecutivo de Gestão (Gecex) da
Câmara de Comércio Exterior
(Camex). A medida abrange
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Com vaivém de decisões liminares
na Justiça, troca de comandos que
defendem rumos diferentes na
eleição, o PROS tem que decidir
hoje, por lei, se fecha com Lula da
Silva (PT) ou lança Pablo Marçal,
de seus quadros. A autofagia
de fundadores chegou a nível
paranormal – ou Marçal tem olhos
nos corredores dos tribunais.
Em dois vídeos de quarta-feira
ele crava que haveria reviravolta
judicial a seu favor. E houve.

BC longe do Rio

Mais um indicativo de que o Rio de
Janeiro vai mal no cenário nacional.
O Comando da Aeronáutica
revogou a licença para operação

do heliponto da sede do Banco
Central na capital fluminense. A
decisão saiu no Boletim do último
dia 21 de Julho, publicada no Diário
Oficial pelo Ministério da Defesa. O
BC centraliza atividades em Brasília.

Sem desafinar

A cantora Paula Toller, ex-Kid
Abelha, provou que não é
bolsonarista – muita gente achou
isso porque ela processou a
direção do PT por ter usado uma
música sua indevidamente na
campanha de 2018. Foi só questão
de direitos autorais. Paula acaba
de assinar a Carta em Defesa dos
Direitos da Democracia, lançada
pela USP. A lista é eclética, com
signatários de diferentes perfis e
segmentos do País.

A boa política

Acredite, existem bons políticos – a
despeito de a maioria, pelo notório,
manchar o Congresso Nacional.
A região Sudeste teve 18 dos 41
congressistas avaliados como cinco
estrelas no Índice Legisla Brasil,
o equivalente a 43% de todos os
deputados mais bem-avaliados.
O Índice foi lançado na segundafeira para avaliar o desempenho
de parlamentares que atuaram na
Casa desde 2019.

ESPLANADEIRA

# 1ª Virada da Habitação promove amanhã encontros entre
organizações e negócios de impacto para falar sobre moradia social. #
Road Show ABGD HUAWEI Solar chega a Brasília e oferece cursos sobre
energia fotovoltáica para população. # AgroStart está com inscrições
abertas para startups do agro. # Nutrien anuncia acordo de aquisição
da empresa de varejo brasileira Casa do Adubo. # Juliana Valentim
lança coletânea de poesias “Palavras que dançam ao redor do sol”.

reportagem@colunaesplanada.com.br
Whatsapp/celular (61) 99855-3339
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Ações policiais geral prejuízos
milionários aos contrabandistas

OPERAÇÃO VEREDAS
Um caminhão e dois semi-reboques foram apreendidos
pela Polícia Militar Ambiental
em Douradina (cidade localizada a 56 quilômetros de
Umuarama) durante a realização da Operação Veredas.
O caminhão bitrem
Mercedes Benz Axor 2544 e o

semi-reboque foram flagrados
às margens da estrada rural.
Na abordagem, os policiais
consultaram o sistema e constataram divergência nas características do emplacamento.
Em uma busca detalhada
no chassi foi possível identificar que os dois semi-reboques eram produto de roubo
na cidade de Arapongas em
maio de 2021.

BPFRON
Em outra ação, desencadeada por equipes do BPFron
(Batalhão de Polícia de
Fronteira) de Umuarama aconteceu a apreensão de duas carretas carregadas com cigarros
contrabandeados. Segundo
os policiais, os veículos foram
encaminhados para a Receita
Federal de Guaíra e os presos,
um homem de 33 anos de idade
e outro de 29 anos, foram conduzidos para a Delegacia da
Polícia Federal em Guaíra. O
prejuízo, penas nesta ocasião,

Ao fugir de abordagem,
homem grita e ameaças
aos policiais, mas
acaba preso

DIVULGAÇÃO

Operações desencadeadas pelas forças policiais que
atuam na região Noroeste
do Paraná, principalmente
atuando na faixa de fronteira
com Paraguai, estão gerando
prejuízos incontáveis ao crime
organizado. Em três dias foram
retiradas de circulação duas
carretas repletas de cigarros
contrabandeados e uma carreta bitrem roubada, que seria
utilizada para o transporte do
mesmo tipo de mercadoria. Na
beira do Rio Paraná, a Polícia
apreendeu ontem uma grande
embarcação que estava cheia
de caixas de cigarros.

ENTRE as apreensões, está esta embarcação lotada com caixas de cigarros contrabandeadas do Paraguai
foi estimada em pelo menos R$
4 milhões ao crime organizado.
Beira do rio
Em outra operação rotineira realizada por agentes da
Polícia Federal e integrantes
do BPFron, desenvolvia patrulhamento fluvial pelas imediações do Parque Nacional da Ilha
Grande, no Rio Paraná, quando
foi avistada uma embarcação
suspeita, escondida na vegetação ribeirinha.
Foi iniciado procedimento
de aproximação e a equipe

percebeu que o volume na
embarcação se tratava de cigarros contrabandeados. A equipe
realizou a prisão em flagrante
do piloto da embarcação.
Foram apreendidas, apenas nesta ação, 120 caixas
de cigarros de origem paraguaia, um motor Yamaha de
200 HP, e uma embarcação de
metal, totalizando R$ 360 em
prejuízos aproximados aos
contrabandistas.
Todo o material ilícito foi
apresentado na Delegacia de
Polícia Federal em Guaíra.

Carcaça de motocicleta furtada é
encontrada afundada em córrego
DIVULGAÇÃO

Uma motocicleta que possuía alerta de furto, foi recuperada pela Polícia Militar na
cidade de Perobal (localizada a
21 quilômetros de Umuarama).

Para retirar a carcaça da motocicleta da água e do barro, os
policiais precisaram da ajuda
de guincho. O veículo estava
afundado na lama do córrego,
na Estrada Íris.
Segundo os policiais, um denunciante
anônimo informou o
paradeiro do que restava da moto. Ele disse
O que restava da motocicleta
furtada em junho deste ano, foi
recolhido e levado à Delegacia
de Umuarama

que estava passando por um
aterro às margens da Fazenda
São Matheus e viu um quadro
de motocicleta (com placa)
dentro do córrego.
Os policiais foram até lá e
localizaram os restos do veículo, que estava com a parte
traseira exposta (fora da água).
Os PMs consultaram a placa no
sistema Sesp/Intranet e verificaram se tratar de uma Honda
CG/150 Titan KS, ano/modelo
2006, de cor vermelha.
A moto tinha alerta de

furto/roubo do dia 9 de junho.
Depois de retirado do córrego,
foi entregue na Delegacia de
Polícia Civil de Umuarama.

Um homem de 44 anos foi
preso em Altônia (cidade localizada a 79 quilômetros de
Umuarama) por desobediência
e desacato. A prisão aconteceu
na Rua Olavo Bilac, depois que
os policiais militares receberam
uma ligação onde o informante
relatava que seu enteado estava
fazendo ameaças com uma faca
e uma tesoura. A vítima disse que
estava a dois dias fora de casa,
com medo das agressões.
Quando a equipe policial chegou ao local, o homem tentou
fugir, pulou um muro da residência nos fundos do quintal e sofreu
algumas escoriações. O fugitivo
saiu gritando que a equipe policial iria se “ver com ele na rua”,
em tom de ameaça.
Após a prisão, o homem,
que não teve sua identidade
revelada, foi encaminhado à
Delegacia para lavratura do auto
de prisão em flagrante.

@tribunahojenewsumuarama
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Dupla de Marcelo Melo avança para
a semifinal de ATP 250 no México
“Jogamos muito bem
hoje. Jogo duríssimo para
nós. O Steve tinha acabado
de ganhar na simples, vem
muito bem. E conseguimos
jogar bem, também, desde o
começo. Foi importante sair
já quebrando. Depois, no
segundo set, algumas oportunidades que não aproveitamos, mas ficamos firmes na
partida. Tivemos dois match-points, eles conseguiram voltar e aí fechamos no 8 a 6 no
tie-break. Foi bom para nós”,
analisou Melo após a partida
que durou uma hora e 21
minutos.
O brasileiro ocupa atualmente a 41ª posição no ranking

Conselho de Ronaldo
para Neymar trazer
a Taça do Catar

DIVULGAÇÃO

O brasileiro Marcelo Melo
avançou ontem (quinta-feira,
4) para a fase semifinal de
duplas no ATP 250 de Los
Cabos (México). Jogando ao
lado do sul-africano Raven
Klassen, Melo superou a parceria do filipino Treat Huey
com o norte-americano Steve
Johnson por 2 sets a 0 (parciais
de 6/4 e 7/6 (8-6).
A semi será hoje (sexta-feira, 5) contra os vencedores
do duelo entre os australianos
Matthew Ebden e Max Purcell
contra a parceria de Tomas
Martin Etcheverry (Argentina)
e de Chun-Hsin Tseng (Taipei
Chinesa), às 22h (horário de
Brasília).

O brasileiro ocupa atualmente a 41ª posição no ranking de duplas da ATP, e o parceiro
sul-africano é o atual número 51 do mundo
de duplas da ATP, e o parceiro
sul-africano é o atual número
51 do mundo. Este é o segundo
torneio em quadra dura de

Melo e Klaasen, que voltaram
a formar dupla neste ano –
eles já haviam jogado juntos
em 2015.

Um tribunal russo condenou ontem (quinta-feira, 4)
a estrela de basquete norte-americana Brittney Griner a
nove anos de prisão depois de
considerá-la culpada por trazer
deliberadamente cartuchos
de vaporizadores com óleo de
haxixe para a Rússia, apesar de
serem ilegais.
Sua sentença pode abrir
caminho para uma troca de
prisioneiros entre os Estados
Unidos e a Rússia que incluiria
a atleta de 31 anos e um russo
preso que já foi um perigoso
traficante de armas.
Com a voz trêmula, Griner
pediu ao juiz russo que não
acabasse com sua vida com
uma sentença de prisão
severa, antes de cair em lágrimas no tribunal.

O promotor russo pediu que
Griner, duas vezes medalhista
de ouro olímpica e estrela da
WNBA, seja condenada a nove
anos e meio de prisão se fosse
considerada culpada de levar
drogas ilegais para a Rússia.
Griner foi detida no aeroporto Sheremetyevo, em
Moscou, em 17 de fevereiro
com cartuchos de vaporizador
contendo óleo de haxixe em
sua bagagem. Ela se declarou
culpada, mas disse que não
teve intenção de levar uma
substância proibida para a
Rússia nem ferir ninguém.“Eu
cometi um erro honesto e
espero que, em sua decisão,
isso não acabe com minha
vida aqui”, disse Griner no tribunal antes de cair em lágrimas. “Meus pais me ensinaram

duas coisas importantes: uma,
assumir responsabilidades e
duas, trabalhar duro por tudo
o que você tem. É por isso
que me declarei culpada das
acusações”.
O caso jogou a atleta texana
de 31 anos no turbilhão geopolítico quando o presidente
Vladimir Putin enviou tropas para a Ucrânia em 24 de
fevereiro.
Com as relações entre EUA e
Rússia mais tensas desde a crise
dos mísseis cubanos de 1962, o
presidente dos EUA, Joe Biden,
está sob pressão para intervir
em nome dos norte-americanos
detidos na Rússia.
“Sei que todo mundo continua falando sobre peão político e política, mas espero
que isso esteja longe deste

DIVULGAÇÃO

Brittney Griner é condenada a
nove anos de prisão na Rússia

A sentença de Griner pode abrir caminho
para uma troca de prisioneiros entre os
EUA e a Rússia que incluiria a atleta e um
russo perigoso traficante de armas
tribunal”, disse Griner.
Cannabis é ilegal na
Rússia para fins medicinais e
recreativos.

Autor dos dois gols que garantiram o penta para a seleção brasileira em 2002, Ronaldo Fenômeno
analisou o momento do Brasil e
como a equipe chega para a disputa da Copa do Mundo do Catar.
De acordo com o ex-atacante,
os comandados de Tite entram
como favoritos, mas coloca
Neymar como peça fundamental
para a conquista do hexa.
“A seleção é favorita em
qualquer torneio e nessa Copa
do Mundo não será diferente.
Se o Neymar estiver 100% fisicamente e focado nessa Copa,
teremos grande chance de
trazer o caneco. A gente torce
muito para que o Neymar
segure no extracampo”, explicou
Ronaldo, deixando um conselho
para o astro brasileiro do PSG.
“O Neymar tem de deixar
extracampo completamente de
lado. Ele é craque e possivelmente
um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Se ele
chegar bem técnica e fisicamente,
vai fazer a diferença”, continuou
Ronaldo Fenômeno.
Em suas redes sociais, antes
de se reapresentar para a pré-temporada do Paris SaintGermain, Neymar deixou claro
que seu compromisso neste
semestre é com a seleção brasileira. O atacante promete se
dedicar totalmente para levar o
Brasil ao hexacampeonato mundial. “Agora é foco total! Nós brasileiros temos um trofeuzinho
pra buscar!”, escreveu.
O Brasil faz sua estreia na Copa
do Mundo do Catar no dia 24 de
novembro diante da Sérvia, no
Lusail. A seleção está no Grupo G,
ao lado dos sérvios e também da
Suíça e de Camarões.
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Após acordo com a Mitra, Prefeitura
pavimentará marginal da Ivo Sooma
Um imbróglio de quase
10 anos entre o município e a Mitra Diocesana de
Umuarama está chegando ao
final, graças a um acordo firmado entre a Prefeitura e a
diocese, sob a orientação do
prefeito Hermes Pimentel. A
Câmara de Vereadores aprovou projeto encaminhado pelo
Executivo que deu origem à Lei
4.553/2022, publicada ontem
(quinta-feira, 4) no diário oficial do município.
Com a lei, o município
transfere a propriedade de
imóveis à Mitra Diocesana no
Parque D. Pedro II – resguardada uma área para servidão
de passagem – e confere plena
quitação de débito, pela Mitra,
extinguindo um processo de
desapropriação e uma ação de
reintegração de posse que tramitam na 3ª Vara da Fazenda
Pública de Umuarama.
“Após um embate jurídico que durou anos, finalmente vamos pavimentar o
trecho de 200 metros ligando
a rua Paulino Fontana (marginal à avenida Ivo Sooma,
na região do Conjunto Sonho
Meu) à rua Nova Canaã, no
Parque Tarumã, garantindo
mais uma opção de passagem segura para moradores

e trabalhadores que trafegam
diariamente pela região”, destacou o prefeito Pimentel.
O secretário municipal
de Obras, Gleison Alves de
Andrade, disse que o prefeito
já determinou a inclusão do
asfalto na programação de
obras para as próximas semanas. “Estamos trabalhando no
Tarumã e Parque Caiuá, além
de outros serviços já programados. Acredito que em cerca
de 30 dias poderemos iniciar
a pavimentação daquele trecho da marginal, que será realizada com recursos e equipe
própria”, explicou.
A pista terá 8 metros de largura e 190 de extensão, totalizando aproximadamente 1.500
m² de asfalto novo. “A execução tem tudo para ser rápida
porque o solo já está parcialmente preparado. Faremos a
limpeza, tratamento em algum
ponto que for necessário,
implantação de meio-fio e por
fim o asfalto e a sinalização”,
explicou o secretário.
Há poucas semanas
a S e c reta r i a d e O b ra s ,
Planejamento Urbano e
Projetos Técnicos implantou
um ramal de galerias pluviais
nas ruas Nova Canaã (confluência com a marginal), Novo

JOSÉ A. SABINO/SECOM

A pista terá 8 metros de largura e 190 de extensão, totalizando aproximadamente 1.500 m² de asfalto novo
Paraíso e Shalon, no Parque
Caiuá. Além de recuperar o
asfalto removido para a obra
também estão sendo recapeados trechos comprometido
pelo tráfego pesado, ao longo
do tempo.
Nesta quinta-feira, 4, uma
empresa contratada pelo
município aplicava uma grossa
camada de CBUQ (massa

Município divulga 9º edital
de convocação de alunos
O Programa Fila Única,
da Prefeitura de Umuarama,
que regula o sistema de disponibilização de vagas na
Educação Infantil do município, divulga hoje (sexta-feira,
5) o edital de classificação n°
72/2022 e o de convocação n°
73/2022. Conforme o setor de
Documentação Escolar, pais
e responsáveis convocados
poderão fazer as matrículas
nos dias 10 e 11 (quarta e quinta-feira da próxima semana).
A Secretaria Municipal de
Educação informa que serão
disponibilizadas 60 vagas: 14
para o Maternal I, 21 para o
Maternal II e 25 para o Jardim.
“Os pais ou responsáveis deverão ir à unidade educacional
onde foram contemplados com
a vaga, nos prazos e horários

determinados, levando todos
os documentos utilizados no
momento da inscrição”, instrui Viviane Aparecida da
Silva Lopes, coordenadora
técnica e pedagógica de
documentação escolar.
Viviane detalha que devem
ser apresentados a certidão de
nascimento da criança e comprovante de residência (fatura
de energia elétrica atualizada)
em nome do pai/mãe ou responsável. “Se estiver em nome
de terceiros, a família pode
levar outro comprovante de
endereço. Apresentar também
a folha resumo do Sistema
CadÚnico para comprovar participação em programa social,
se for o caso”, especifica
A coordenadora lembra
que é necessário apresentar

a carteira de trabalho para
comprovar vínculo empregatício e holerites relativos aos
três últimos meses, caso o pai
ou responsável legal seja trabalhador formal, com registro
na carteira de trabalho ou de
vínculo estatutário (servidor
público); ou declarações de
serviços prestados nos últimos três meses e declaração
de imposto de renda.
Os pais ou responsáveis
pelas crianças inscritas no
sistema devem ficar atentos
aos editais que informarão o
período para atendimento presencial e validação dos documentos comprobatórios. “Os
atendimentos acontecerão nas
unidades escolares onde foi feita
a convocação, conforme cronograma estabelecido pelo edital.

asfáltica quente) e a conclusão deve ocorrer ainda nesta
semana. “Em breve poderemos liberar o tráfego na
marginal e os veículos que
por lá passarem terão acesso

aos parques Tarumã, Caiuá e
Vitória Régia por vias bem conservadas, obra que foi possível
graças ao empenho do prefeito
Pimentel”, completou o secretário Gleison de Andrade.

Boletim Covid mostra
11 novos casos e três
pessoas internadas
O Boletim Covid divulgado
ontem (quinta-feira, 4) trouxe
a informação de que mais 11
casos foram confirmados,
sendo seis mulheres, três
homens e duas crianças (uma
de quatro anos, que ainda
não foi vacinada, e outra de
10 anos, que já tomou a primeira dose do imunizante).
Neste ano, em 216 dias – de 1°
de janeiro até 4 de agosto de
2022 – 18.427 pessoas receberam diagnósticos positivos da
doença (foram 9.435 mulheres,
6.892 homens e 2.100 crianças). Em agosto, a média de
casos diários está em 15.
Desde o início da pandemia, em março de 2020, 38.852
pessoas foram diagnosticadas
com coronavírus e deste total
38.428 se recuperaram. Neste
período de 28 meses, 344 mortes pela doença foram oficialmente registradas. O total de

casos ativos está em 85 e o
número de casos suspeitos é
de 15, 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. Há ainda
um senhor de 90 anos na
enfermaria do Uopeccan (ele
tomou três doses da vacina)
e outro de 95 anos na enfermaria do Cemil (ele tomou
duas doses do imunizante).
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”.
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Agência realiza hoje mutirão do emprego na indústria
A Agência do Trabalhador de
Umuarama captou mais de 250 vagas
junto a empregadores da área industrial
para o mutirão do emprego na indústria, que será realizado nesta sexta-feira
(5), das 8h às 17h – sem intervalo para
o almoço. Entre as empresas que vão
contratar trabalhadores na ação estão
a Alimentos Zaeli, Estofados Hellen,
Estofados Savana, Sorvetes Guri, Cama
Inbox e Baterax, entre outras.
Os candidatos deverão comparecer
à agência portando carteira de trabalho

e currículo atualizado, além de documentos pessoais. “O objetivo é aproximar o trabalhador das vagas na área
industrial, que possui grande demanda
de mão de obra. Concentramos esforços na organização do mutirão para
que os resultados sejam satisfatórios”,
disse o gerente da agência, Reginaldo
Barros.
“Nossa expectativa é de que muitos
candidatos já saiam contratados, ou,
pelo menos, com o emprego encaminhado”, acrescentou o secretário da
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Solução

BANCO

21/5 a 20/6

21/6 a 21/7

É melhor frear o ciúme e as cobranças se quiser
manter a paz com o mozão logo cedo, Câncer! A
falta de grana e os gastos por impulso com todas as
bobagens que aparecem pela frente também podem
pesar nas finanças do casal e provocar briga. Na
paquera, cuidado para não disputar o mesmo crush
com alguém da turma e acabar sem o contatinho
e sem a amizade.
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21/4 a 20/5

As coisas podem ficar um pouco confusas no serviço logo cedo, Gêmeos, e será preciso muita atenção
para evitar problemas. A boa notícia é que esforço e
comprometimento podem melhorar seu desempenho,
especialmente se puder trabalhar longe de distrações.
Você pode se chatear com a rotina do romance, mas
não desconte isso no mozão.
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Esta sexta traz alguns desafios logo cedo, meu cristalzinho, e vai ser preciso uma dose extra de paciência
para não sair por aí brigando com todo mundo. Ao
longo do dia, o astral se torna mais leve, mas ainda
pede cautela, especialmente ao lidar com dinheiro.
Capriche na sensualidade para fisgar quem deseja ou
esquentar o romance e driblar as brigas.
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21/3 a 20/4

Hoje, diferenças com o pessoal de casa tendem a
se acentuar logo cedo. Se ficar incomodado com
alguma coisa, Touro, pode ser uma boa segurar a
língua e deixar pra tratar do assunto mais tarde.
Vale fazer um esforço para voltar às boas com o
mozão. Se está só, as coisas andam mais devagar
do que gostaria.
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Almoço Sertanejo

A Associação Vida e Solidariedade
realizará o 1° Almoço Sertanejo, dia
4 de setembro (domingo) ao meiodia. No cardápio, costela assada,
acompanhada de arroz e mandioca.
Para animar o evento preparado por
voluntários, haverá show musical e
show de prêmios. Para adquirir os
ingressos antecipadamente, basta
ligar para o telefone (44) 3639-3688
que as equipes vão levar até as casas
e empresas.

Horóscopo do dia
ÁRIES

6DOmRGR3DOiFLRGH
9HUVDOKHVHPTXHIRL
DVVLQDGRRWUDWDGRTXH
S{VILPjD*XHUUD
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Indústria e Comércio, Marcelo Adriano
Lopes da Silva.
O mutirão vai focar também em
candidatos que encontram dificuldades de colocação no mercado de trabalho por conta de baixa escolaridade
ou falta de qualificação. Com a falta de
mão de obra, algumas empresas flexibilizaram as exigências e agora aceitam trabalhadores com o ensino fundamental, ou que estejam cursando o
segundo grau, o que aumenta as possibilidades de contratação.

22/7 a 22/8

Um astral meio tenso pode azedar a convivência
com a família logo cedo. Pra fugir de uma briga, a
dica é ceder em algumas coisas e não exigir que
tudo seja só do jeito que você quer, Leão. Deixar o
ego de lado não é fácil, mas pode ser necessário
de vez em quando. Paixão antiga pode reaparecer
e balançar seu coração.

VIRGEM

23/8 a 22/9

Você vai fechar a semana mais falante do que o
normal, Virgem, por isso, precisa ter cuidado redobrado para filtrar o que diz por aí. A paquera promete novidades e você pode cair no papo de um
contatinho, mas vá com calma. Já com o mozão,
palavras gentis e programas mais animados ajudam
a driblar qualquer mal-entendido que pintar.

LIBRA

23/9 a 22/10

Sextou, meu bem, mas as estrelas não estão de
brincadeira e você vai precisar redobrar o cuidado
ao lidar com assuntos ligados a dinheiro. A possessividade pode se transformar em um problema
e até causar briga no romance. Já a paquera pode
surpreender, mas as coisas vão andar mais devagar
do que você gostaria.

ESCORPIÃO

23/10 a 21/11

Você conta com energia extra para encarar qualquer desafio nesta sexta, mas nem tudo vai correr
às mil maravilhas hoje, meu cristalzinho. No trabalho, tente pegar leve enquanto corre atrás dos
seus objetivos. Podem surgir algumas farpas em
seus relacionamentos à noite, seja com o mozão
ou com outras pessoas próximas.

SAGITÁRIO

22/11 a 22/12

Com as estrelas se desentendendo hoje, pode
sobrar pra você e faltar pique na hora de interagir
com colegas ou pessoas mais próximas. No trabalho, cuidado com exageros e com informações
que chegam erradas. Se topar com um paquera
que parece bom demais pra ser verdade, cuidado!
O golpe tá aí, cai quem quer.

CAPRICÓRNIO

23/12 a 20/1

Sextou, Caprica, mas já aviso que há sinal de tensão no céu logo cedo e isso pode se refletir em
algumas amizades. Procure esclarecer o que estiver incomodando, mas se não tiver jeito, talvez
seja hora de colocar um fim a uma amizade. A boa
notícia é que você e o mozão seguem em harmonia, desde que não deixem um amigo se tornar
um problema.

AQUÁRIO

21/1 a 19/2

Embora seu foco esteja voltado para a vida profissional, pode pintar problema pelo caminho nesta
sexta, Aquário. Cuidado com o excesso de sinceridade ou a falta de tato, principalmente se tiver que
lidar com colegas ou concorrentes diretos. Apontar
os erros do mozão ou relembrar problemas antigos
pode trazer tensão ao romance.

PEIXES

20/2 a 20/3

Logo cedo, seu desafio será dosar seu otimismo
para não dar um passo maior do que a perna,
especialmente no trabalho. No final do dia, redobre a atenção com informações para não perder nada importante. Se está pensando em dar
aquela animada no romance, um passeio pode
ser divertido.

Horóscopo nascido em 5 de agosto
Os nascidos no dia 5 de agosto são do signo de Leão com a personalidade de Capricórnio.
São consideradas pessoas de sorte. Não precisam se esforçar demais para conseguirem realizar seu trabalho. Seu número principal é o 10, formado de 1, número do Sol e de zero. O Sol
que é símbolo de nobreza, de liderança, autoridade e poder. O Sol que é símbolo de solidão,
isolamento e de autoridade também.
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Novo Hyundai HB20 chega às
concessionárias nesta sexta-feira
Novo Hyundai HB20, que, além
de contar com a nova linha de
design global da marca, agora
está equipado com tecnologias
de segurança, conforto e conveniência inéditas no segmento, e
que até então eram exclusivas
de automóveis importados ou
de categorias superiores. Estamos seguros de que o Novo
Hyundai HB20 continuará sendo
um grande sucesso entre nossos
clientes”, afirma Angel Martinez,
vice-presidente comercial da
Hyundai Motor Brasil.
Segundo dados mais recentes divulgados pela Fenabrave,
o HB20 segue líder geral entre os
carros de passeio mais vendidos
do Brasil em 2022, com 50.990
emplacamentos de janeiro a
julho. O número representa
mais de 8 mil veículos de vantagem para o segundo colocado.
Em 2021, o modelo confirmou o
topo do ranking entre os carros
de passeio mais vendidos com
86.455 unidades emplacadas.

Kwid E-Tech 100%
elétrico chega ao Brasil

Kwid E-Tech estão a facilidade de
recarga, podendo ser carregado em
uma tomada doméstica, e o baixo
custo por quilômetro rodado, até
oito vezes inferior ao carro a combustão de porte similar.

DIVULGAÇÃO

O primeiro lote do Kwid
E-Tech já desembarcou no Brasil. O veículo 100% elétrico é o
mais acessível da gama E-Tech,
que já tem Zoe E-Tech e Kangoo
E-Tech. Entre os destaques do

Kwid E-Tech destaca-se pela facilidade de recarga, podendo
ser carregado em uma tomada doméstica

“NA HYUNDAI DÁ JOGO”
A rede de concessionárias
da montadora, com mais de
220 lojas em todo Brasil, prepara ações especiais para este
início de vendas. Nesta semana,
a Hyundai anunciou o lançamento da promoção “Na Hyundai dá jogo”, que irá premiar
clientes com viagens e ingressos
para a estreia do Brasil na Copa
do Mundo da FIFA QATAR 2022™
e com um Novo Hyundai HB20
zero-quilômetro. Além destes,
ainda serão oferecidos prêmios
instantâneos como dispositivos
Alexa e fones de ouvido para
aqueles que participarem da

ativação online no site da ação.
Os clientes que realizarem
um “Test Drive Sustentável” em
uma das concessionárias participantes concorrem automaticamente ao sorteio de uma viagem
com direito a acompanhante ao
Catar e ingressos para a estreia
do Brasil na Copa, contra a Sérvia, e a um Novo Hyundai HB20
zero-quilômetro. As chances
aumentam para os clientes que
realizarem o test drive e comprarem o carro no período da promoção, concorrendo a viagens
com direito a acompanhante ao
Catar e ingressos para o primeiro
jogo da nossa seleção. Clientes

atuais também podem participar ao realizarem o serviço
agendado na concessionária
e atualizar o cadastro no programa Hyundai Sempre, concorrendo a um Novo Hyundai HB20
zero-quilômetro.

Novo Jeep® Gladiator: a picape com DNA Jeep
O Jeep Gladiator ocupa um
lugar de exclusividade: a posição
de mais autêntico dos autênticos
Jeep, ao lado do icônico Wrangler,
já que juntos representam exatamente o que a marca acredita. “O
Jeep Gladiator Rubicon é a única
picape do mundo a entregar, ao
mesmo tempo, o legítimo design
Jeep, sua legendária capacidade
4x4 off-road e a possibilidade de
explorar o máximo de liberdade
ao ar livre. É uma grande satisfação poder estender ao consumidor brasileiro a oferta de uma
picape vigorosa, versátil, funcional e dotada de toda a robustez
exigida pela categoria, características que traduzem a alma Jeep
em sua essência”, comenta Alexandre Aquino, vice-presidente
da Jeep para a América do Sul.
Disponível para o Brasil na
configuração Rubicon, que constitui a máxima expressão do
legado e do DNA da marca Jeep,
a picape Gladiator chega para ser
uma fonte inesgotável de aventuras e sensações inéditas àqueles
que possuem um espírito explorador, e ansiavam por uma picape
capaz de levá-los a um caminho
ainda não trilhado. Um jeito novo
– e incomparável – de escrever

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225

histórias, em qualquer lugar, independentemente da condição climática e do tipo de terreno.

VERSÃO MODERNA
Inspirada no modelo lançado
há 60 anos, a nova picape Jeep
Gladiator tem no visual uma
releitura do autêntico design da
marca, cuidadosamente trabalhada para equilibrar modernidade e a preservação de características inconfundíveis da
identidade Jeep.
Um bom exemplo é a lendária grade de sete fendas presente
aqui, só que em uma versão mais
larga para aumentar o fluxo de
ar e ajudar o motor, aspecto
importante com o incremento
da capacidade de reboque. Já a
parte superior da grade fica suavemente inclinada, para melhorar
a aerodinâmica. Faróis dianteiros e de neblina de LED proporcionam uma nítida luz branca e
enriquecem o estilo do Gladiator,
enquanto as luzes de circulação
diurna (DRL) formam uma auréola
ao redor dos faróis.
Atrás, as tradicionais lanternas
quadradas ladeiam a tampa traseira, que conta com trava elétrica
e três posições de abertura. E por

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

A Nova Picape Gladiator
Rubicon é autêntica, bonita,
muito bem equipada e
extremamente fort
falar na traseira, vale mencionar
que a concepção da caçamba
levou em conta não somente o
aspecto visual, mas a aplicação
de soluções inteligentes e funcionais, além da racionalização
do espaço (a iluminação do piso,
a fonte de alimentação elétrica
coberta – 400 W, 220 V – e os fortes
ganchos são alguns exemplos).
O resultado geral é um design
imponente, que captura o olhar e
expressa de imediato a aptidão do
modelo para o off-road pesado e,
ao mesmo tempo, para o transporte de um excelente volume
de carga. E tudo isso aliado ao
Open-Air Experience, um conceito que permite aprofundar
a conexão com o ambiente
externo como nenhum outro
veículo é capaz de fazer.

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

Todas as versões do novo
Hyundai HB20 contam com
seis airbags, incluindo airbags
de cortina laterais, de série

DIVULGAÇÃO

A Hyundai abre oficialmente
nesta sexta-feira (5), nas concessionárias em todo o Brasil, as
vendas do Novo Hyundai HB20,
que recebeu visual atualizado
seguindo a identidade de design
global da marca, Sensuous Sportiness, com maiores dimensões e
a inclusão de conteúdos de segurança e tecnologia que o tornam
o mais completo de sua categoria.
O modelo estará disponível
nas versões Sense, Comfort e
Limited, com motor 1.0l aspirado, e nas configurações Comfort com câmbio manual e automático, Platinum e Platinum
Plus, com propulsor 1.0l Turbo
GDI de 120 cv.
“A família HB20 vive um de
seus melhores momentos no
Brasil. Após assegurar a liderança geral em vendas entre
os carros de passeio em 2021,
seguimos na primeira posição
também no acumulado deste
ano. É neste cenário favorável que estamos lançando o

DIVULGAÇÃO

(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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Alunos conhecem ações municipais de desenvolvimento
Um grupo de alunos do primeiro ano do Ensino Médio do
Colégio Educare esteve com
o prefeito Hermes Pimentel
e o secretário municipal da
Indústria e Comércio, Marcelo
Adriano Lopes da Silva, na
manhã de ontem (4). A visita
teve o objetivo de dar conhecimento aos estudantes de
algumas das ações realizadas pelo poder público para

promoção do desenvolvimento. Pimentel disse que um
divisor de águas na realidade
econômica de Umuarama
deverá ser a implantação da
Zona de Processamento de
Exportação (ZPE), que caminha a passos largos.
Além de esclarecer dúvidas dos alunos, o secretário Marcelo Adriano também
discorreu sobre programas

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE TOLEDO
3ª SECRETARIA DO CÍVEL DE TOLEDO - PROJUDI
Rua Almirante Barroso, 3202 - Fórum Juiz Vilson Balão - Centro - Toledo/PR - CEP: 85.900-020
Fone: 45 3277-4804 - E-mail: tol-3vj-s@tjpr.jus.br
EDITAL DE CITAÇÃO DA REQUERIDA JULIANA MAYARA MASCHIO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS.
CITAÇÃO de: JULIANA MAYARA MASCHIO, brasileira, solteira, inscrita no CPF nº. 094.325.54902.
PROCESSO: 0016603-44.2019.8.16.0170, de Ação Monitória, em que é requerente ASSOCIAÇÃO
PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA, inscrita no CNPJ nº. 75.517.151/0001-10, em trâmite na 3ª
Secretaria do Cível da Comarca de Toledo, Estado do Paraná.
OBJETIVO: Citar o(a) requerido(a) para que pague, em 15 (quinze) dias, a importância reclamada pela
parte autora e honorários advocatícios no equivalente a 5% do valor atribuído à causa. No mesmo prazo
poderá oferecer embargos na forma do artigo 702, caput, do Código de Processo Civil, contados do
decurso do prazo do presente edital, sob pena do despacho constituir-se, de pleno direito, isto é,
independentemente de qualquer formalidade, em título executivo em favor do(a) autor(a) e o mandado
de citação em mandado executivo, conforme preceitua o artigo 701, § 2º do CPC. Na hipótese da parte
requerida efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, estará isento de pagamento de custas
processuais, conforme dispõe o artigo 701 e § 1º do CPC.
ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: “A Requerente celebrou com a(o) Requerida(o) contrato de
Prestação de Serviços Educacionais, (Curso de Direito), no ano de 2015, com anuidade de R$ 12.984,00
(doze mil, novecentos e oitenta e quatro reais) e parcelas de R$ 1.082,00 (um mil e oitenta e dois reais),
com vencimento todo dia 05 (cinco) de cada mês. A(O) Requerida(o) pagou apenas uma parcela(s),
estando inadimplente das demais, que somam o valor nominal de R$ 11.902,00 (onze mil, novecentos e
dois reais). Os valores devem ser acrescidos, desde a data de vencimento de cada parcela, de correção
monetária (pela variação do INPC, na forma da Lei n 6.899/81) e de juros de 1% e multa moratória de
2%, conforme Clausula do Contrato. Desta forma a Requerente tem documentos comprobatórios (prova
escrita), de uma dívida da(o) Requerida(o) no importe atualizado para o mês de novembro de 2019 de
R$ 22.201,25 (vinte e dois mil, duzentos e um reais e vinte e cinco centavos), conforme anexa planilha
de atualização monetária, acrescida de juros, multa e correção, cf. clausula nona do contrato, que lhe
enseja o direito à ação monitória (CPC artigo 1.102).”
VALOR DA CAUSA: R$ 22.201,25 (vinte e dois mil, duzentos e um reais e vinte e cinco centavos), em
23/12/2019.
ADVERTÊNCIA – Artigo 701, § 2º do CPC: “Constituir-se-á de pleno direito o título executivo
judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados
os embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte
Especial.” Artigo 257, IV do CPC: “(...) será nomeado curador especial em caso de revelia.” E para que
chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir o presente edital, que será afixado no local de
costume, na sede deste juízo e publicado na forma da Lei.
OBSERVAÇÃO: Este processo tramita através do sistema computacional PROJUDI, cujo endereço na
web é https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/. Todos os pedidos formulados em juízo tramitarão por meio
eletrônico (artigo 151 do C.N). O acesso ao sistema pelos advogados depende de prévio cadastramento, o
qual é obrigatório, devendo comparecer à Sede da Unidade Jurisdicional que já utilize o sistema
eletrônico (OAB). Documentos devem ser anexados em formato digital em arquivos com no máximo
4MB cada.
PRAZO DO EDITAL: 20 (vinte) dias.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Toledo, Estado do Paraná, aos vinte e um dias do mês de
junho do ano de dois mil e vinte e dois. Eu, (Larissa Grabrielli Danzer), Estagiária, o digitei e subscrevi.
Eugênio Giongo
Juiz de Direito

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ6BB 94CVW ZXPWG 3RV8U

PROJUDI - Processo: 0016603-44.2019.8.16.0170 - Ref. mov. 195.1 - Assinado digitalmente por Eugenio Giongo:8736
21/06/2022: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/CITAÇÃO. Arq: Edital de citação

e ações de incentivo à industrialização, qualificação da
mão de obra, profissionalização do comércio, parcerias
para cursos e treinamentos
gratuitos, investimentos em
infraestrutura.
EXTRAVIO DE ALVARÁ
TRANSPORTADORA
TRANSPORTES LTDA, inscrita
sob nº CNPJ 07.550.979/0001-10,
estabelecido na Rua Marília, 4056,
Jardim Aratimbo, CEP 87502290, na cidade de Umuarama,
Estado do Paraná, comunica
para devidos fins o extravio de
seu alvará nº 25.916/2005. Com
esta publicação o mesmo torna-se sem valor legal e comercial.

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

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

CONFIRA MAIS IMÓVEIS
EM NOSSO SITE:

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

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

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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STAR BEETLES

Já tem agenda para 19 de Agosto no Centro Cultural Vera Schubert, às 20h. Valores: meia entrada R$ 20 e inteira R $40.
O Meio ingresso é válido para: servidores públicos, estudantes, doadores de sangue e idosos, com comprovação. Mais
informações (46) 99139-1119

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

A verdade alivia mais do que magoa.
E estará sempre acima de qualquer
falsidade como o óleo sobre a água.
Miguel de Cervantes

TERNURA

@CASALMANZANO

MIMOS

O clima de Dia dos Pais toma conta
do Shopping Palladium Umuarama,
que ontem (4) lançou a campanha comemorativa para a data. Os
clientes com compras a partir de
R$400,00, ganharão um kit com
quatro pratos para churrasco. A
promoção segue até o dia 14 deste
mês ou enquanto durar o estoque
de brindes.
***
Basta comprar nas lojas participantes e realizar o cadastro no
posto de trocas, localizado em
frente ao restaurante alameda 81.
o valor das notas fiscais pode ser
acumulado em quantas notas o
cliente tiver e assim que totalizar o mínimo de r$ 400, o cliente
ganha na hora o kit com 4 pratos
de churrasco .

HORARIÃO
O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Umuarama, José
Roberto Marques, e a presidente do
Sindicato dos Empregados no Comércio, Miromar Ponciano de Andrade, e
Miguel Fuentes Romero (ACIU) avalizaram para atendimento ampliado
na antevéspera do Dia dos Pais (14).
Das 9 às 22h na sexta-feira (12). Os
‘Sabadões’ (6 e 13) abrem das 9h
às 17h. Entre os filiados da Aciu o
clima é de otimismo, pois o horário
deve contribuir para incrementar
o fluxo de vendas que projetam
aumento de 8% nas vendas ao Dias
dos Pais neste ano, em relação ao
mesmo período de 2021.

***
O posto de trocas funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e
aos domingos, das 12h às 22h.

TEM NA ESSENZA!

CHUVA DE ARROZ

REBECCA VALENTE & JOÃO PEDRO AFONSO em Dia de Sim, na Igreja São Vicente Pallotti e recepção no Metropolitan, no finalzinho de julho. Nos bastidores o
cerimonialista Luiz Fernando Monteiro.

Uma excelente sugestão é o
Difusor de Aromas Vinhedos,
o mais amado por todos. Com
aroma frutal de uva e notas de
fundo amadeiradas, esse aroma
deixa o ambiente com um perfume delicioso e aconchegante.
Que tal presentear seu pai com
um Difusor que perfuma e decora
o ambiente de todos os estilos e
gostos? Lá na Essenza tem. Fica
no Shopping Palladium. Aproveite a promoção e surpreenda seu
pai com esse presente encantador.
(* de R$148,90 por R$126,50)

SHOPPING PALLADIUM

