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Grande carreata marcou a festa
do Bicentenário em Umuarama
Centenas de participantes atenderam ao chamado dos integrantes do 
grupo Patriotas em Ação de Umuarama fizeram parte da carreata mar-
cada para comemorar o Bicentenário da Independência do Brasil. A con-

centração foi às 14h, no antigo Centro Poliesportivo. Carros, motos e 
caminhões seguiram pelas principais avenidas da cidade até chegar à 
Praça Miguel Fossafa. A dispersão aconteceu no Lago Aratimbó. l 3
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JOSÉ A. SABINO/SECOM

Cinco cursos 
gratuitos 

para micro 
empresários 
do município

l 2

Revitalização 
começa a dar 

‘nova cara’ 
à praça Sete 
de Setembro

l 3

Feriado teve 
cavalgada no 

distrito de 
Serra dos 
Dourados

l 4

Terapia 
ocupacional

O ato cívico-militar, coordenado pela administração municipal pelos 200 anos da Independência do Brasil, foi mar-
cado por momentos de muita emoção. O prefeito Hermes Pimentel destacou a importância da força da economia 
e das realizações que têm colocado Umuarama cada vez mais em destaque no Paraná. O evento aconteceu na 
Praça Miguel Rossafa e teve grande participação popular.                                                                                      

Secretaria de 
Esportes

abre inscrições 
para o Bolsa 

Atleta Umuarama
l 7

(44) 3621-9214                        (44 ) 99145-8540

Unidade Shopping Palladium Umuarama
Centro de Educação Profissional 

São Francisco de Assis

AULAS E ESTÁGIOS NO PERÍODO NOTURNO

APONTE A CÂMERA DO SEU
CELULAR E FAÇA SUA

MATRÍCULA AGORA MESMO.

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

ÚLTIMAS VAGAS
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200 anos de Independência

ALEX MIRANDA
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2 GERAL   Quinta-feira, 8 de setembro de 2022

Umuarama

Empresário/empregador
Contribui com 11% sobre o pró-labore, en tre R$
1.212,00 (R$ 133,32) e  R$ 7.087,22 (R$ 779,59)..
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.212,00 (R$ 242,4) a R$ 7.087,22(R$ 1.417,44). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 7.087,22 (R$ 779,59) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 7.087,22 (R$ 779,59). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 7.087,22. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.212,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.212,00
(R$ 242,40) a R$ 7.087,22 (R$ 1.417,44), por carnê.

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

Índice JUL AGO SET
IGP-M (FGV) 1,1070 1,1008 1,0859
IGP-DI (FGV) 1,1112 1,0913 -
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

1/8 a 1/9 0,7421 0,7421 0,2409
2/8 a 2/9 0,7420 0,7420 0,2408
3/8 a 3/9 0,7432 0,7432 0,2420
4/8 a 4/9 0,7083 0,7083 0,2073
5/8 a 5/9 0,6804 0,6804 0,1795

Ações % R$
Petrobras PN -3,69% 32,10 
Vale ON -2,38% 63,67 
ItauUnibanco PN -0,93% 26,73 
Magazine Luiza ON -7,41% 4,00 
MRV ON -8,51% 10,86 
Via ON -7,67% 2,89

IBOVESPA: -2,17% 109.763 pontos

Iene 142,97
Libra est. 0,87
Euro 1,01
Peso arg. 140,54

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,6% 5,2370 5,2380 +0,7%

PTAX  (BC) +1,0% 5,2222 5,2228 +0,8%

PARALELO +1,6% 5,1200 5,5500 1,1%

TURISMO +1,7% 5,1200 5,5300 1,1%

EURO +0,9% 5,1757 5,1784 -0,7%

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

DÓLAR 06/09

Iene R$ 0,0365
Libra est. R$ 6.03
Peso arg. R$ 0,037
R$1: 1.320,31 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 06/09 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. JULHO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

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

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

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)

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

OUTROS INDICADORES

SOJA set/22 1.490,00 -20,50 1,8%
FARELO set/22 433,50 -10,60 -0,9%
MILHO set/22 680,75 11,75 11,6%
TRIGO set/22 800,00 7,00 3,1%

SOJA 169,77 -0,8% -0,2% 167,00
MILHO 76,58 -1,1% -1,0% 76,00
TRIGO 98,90 -0,3% -11,9% 100,00
BOI GORDO 289,78 -0,9% -4,0% 290,00
SUINO 6,29 0,0% 4,3% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 06/09 PR DIA 30d. Casc.

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

Em 06/09 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 06/09 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 179,00 2,3% 0,6%
SOJA Paranaguá 191,00 1,1% 0,0%
MILHO Cascavel 83,00 0,0% -1,2%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Palavras cruzadas

Gêmeos, meu cristalzinho, os astros estimulam o 
seu lado maduro, prático e responsável, sinal de 
que deve levar tudo mais sério. A vontade de ter 
companhia talvez fique maior, fazendo com que 
você se aproxime mais das pessoas, sobretudo 
com quem tenha afinidades. Tá na pista? Deve dar 
match em um crush com quem tenha coisas em 
comum. 

Tudo indica que o seu signo estará mais maduro 
em seus relacionamentos pessoais e profissionais, 
meu amigo/minha amiga de Leão. Mais responsável, 
você tende a cooperar mais com as pessoas, pode 
aprender bastante com elas e tirar valiosas lições. Há 
chance de se envolver em mais de um romance - só 
não brinque com fogo pra não se queimar, hein. 

Virgem, meu consagrado, os astros o seu senso de 
dever e organização no emprego. Tudo indica que irá 
sentir maior segurança na ordem e aí tende a traba-
lhar duro pra colocar suas tarefas em dia. Na saúde, 
você deve levar mais a sério os cuidados com o seu 
corpo. Com o seu momozim, tudo indica que estarão 
cheios de projetos e sonhos para o futuro.

Rola uma aglomeração na sua Casa da Fortuna e há 
grandes chances de encher o bolso, capricorniano 
e capricorniana! Aleluia, arrepiei! Com responsabi-
lidade, esperteza e calma, você tende a construir 
seus recursos e economizar no que for possível. No 
romance, pode usar a imaginação para conquistar 
segurança material com o seu amorzinho. 

Os astros trazem uma vibe mais séria e de respon-
sabilidade no início do dia, e essa energia poderosa 
pode favorecer seu emprego e ambição, aquarianjos. 
Contando com mais paciência e perseverança, deve 
batalhar pra conseguir o que quer. Com o momozim, 
seu humor pode oscilar um pouco, mas logo deve se 
recuperar e vocês voltam a ficar numa boa. 

Um senso de dever e responsabilidade deve pintar e 
favorecer o emprego, sobretudo se o seu signo tra-
balha sozinho ou mais afastado das outras pessoas, 
peixinhos e peixinhas. Se busca sua alma gêmea, 
tudo indica que irá pintar um crush interessante, que 
estimule suas ideias. Mas deve pensar bem antes de 
se amarrar pra não ficar na sofrência. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3
Solução anterior

Os nascidos no dia 8 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Leão. São re-
servados, fechados e bastante prudentes. São conservadores e podem ser prejudicados por alguns 
preconceitos. Seu número principal é o 14, formado de 1, Sol e de 4, Urano. Juntos formam o 5, de 
Mercúrio, que lhes empresta simpatia, faz muitos amigos e os tornam populares e benquistos. São 
reconhecidos pelas suas virtudes e bondade e também pela inteligência incomum.

Horóscopo nascido em 8 de setembro

Os astros estimulam a sua paciência, responsabili-
dade e ambição, e aí você tende a se esforçar pra 
conquistar uma vida mais confortável. Com a família, 
seu jeito maduro dá as caras e talvez assuma mais 
responsabilidades domésticas ou com o pessoal. Se 
tem um mozão, a vontade de criar raízes e formar 
família deve ficar acesa. 

Uma energia transformadora deve pintar e favore-
cer o trabalho. É que você tende a levar tudo com 
mais seriedade e responsabilidade, sobretudo se 
lida com negócios ou finanças de outras pessoas. 
Se está só, pode pintar um crush mais experiente, 
e esse lance tem grandes chances de render no-
vas experiências no sexo. 

Alô, alô, Touro! Quintou com a carreira em foco e 
tudo indica que você vai contar com altas doses de 
seriedade e amadurecimento no ambiente profis-
sional. Os astros também mandam avisar que a sua 
ambição e desejo de ganhar reconhecimento tendem 
a crescer. Há sinal de envolvimento com um colega 
de profissão. 

Seu lado ambicioso dá as caras e você deve traba-
lhar duro pra atingir suas metas, coleguinha de Áries. 
Agindo com responsabilidade, esforço e garra, tem 
tudo pra realizar os seus objetivos. Se está no rol dos 
solteiros, talvez comece um romance com alguém 
do seu círculo de amizades. Com o mozão, seu signo 
conta com enorme criatividade.

Quintou com os astros passeando pelo seu paraí-
so astral e derramando sorte e vitórias no seu dia, 
librianes! Além de demonstrar sua enorme criati-
vidade, tudo indica que o seu jeito charmoso vai 
fazer o maior sucesso. Sensualizane até não poder 
mais, você deve ter facilidade e pra arrumar um 
(ou vários) crush. 

Sagitarianos amados, os astros avisam que o seu 
signo deve contar com mais controle, cautela e 
seriedade ao se comunicar. E esse jeito mais ma-
duro na hora de se expressar tem tudo pra favore-
cer os seus contatos, sobretudo na profissão. No 
amor, talvez olhe torto pra rotina e formalidades. 
Ainda bem que ideias criativas não devem faltar 
pra agitar a relação. 
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Crescente
03/09 - 15h08

Cheia
10/09 - 06h58

   

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 8/9/2022

Sol

Paranaguá
max 22
min 16

max 31
min 18

Cascavel
max 28
min 18

Foz do Iguaçu
max 29
min 18

max 29
min 14

Curitiba
max 26
min 14

FASES 
DA LUA

Sexta 9/9/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sábado 10/9/2022

Sol

Nova
25/09 - 18h54

Minguante
17/09 - 18h52

concurso: 652
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 06 08 09 01 05 02 03

Super Sete concurso: 292C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

MAIO

08 09 14 19 24 26 30

Loterias
Megasena

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

concurso: 2516Megasena
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2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania
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1º prêmio
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5º prêmio
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MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2361Lotomania

81.271
00.463
26.450
77.426
68.928

24 25 30 35 40 45 47 
AMÉRICA-MG

08 13 27 29 67
concurso: 5943

08 17 49 51 52 53 

02 03 11 24 29 31 32 33 34 41
46 60 70 71 86 87 88 94 95 97

concurso: 2609Lotofácil

RESULTADOS NÃO DIVULGADOS ATÉ O FECHAMENTO DA EDIÇÃO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 24

MNF
PUSILANIMES
RIVALIDADE

MICETOLOGIA
INALAORT
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3/sea. 4/fido. 5/jihad. 6/alteza — axanti. 7/dragona. 9/pax romana. 11/micetologia.
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F T U
P R E V I D E N CI A
A U T O F A G I C O
U T E R O O C E
L O T T P I O R A

G A S I M I S S O
F A S C I S MO D A
E M E L O A I R
R A M H U N G A RO

E N Z I M A O S L
M A O M E A T P A

N N M O AV I A M
D I V E R G E N T E

Z E C A D A L T O N
S O L D E I A N T

S A L M O S O O

Cantora
mineira de
"Pássaro
de Fogo"

Órgão da
gestação
(Anat.)

Agrava-
mento do
estado de

saúde

Vício de
linguagem

(Gram.)

Perdeu as
eleições

para Jânio
(1960)

Lista;
inventário

(?) carbô-
nico, pro-
duto da 

respiração 

Sistema 
político dos

Camisas
Negras

A Pequena
(?):

Carmen
Miranda

Substância
como a
lipase
(Biol.)

Molécula
que trans-

porta
energia 

Uma das
três cara-
velas de
Colombo 

Determi-
nação de
origem

superior

Pronome 
oblíquo (?):
não inicia

frases
Profeta

citado na
bandeira
saudita

Lente (?):
corrige a
miopia

(Oftalm.)
(?)

Trevisan,
contista

curitibano

(?) Urubu,
rival do

Pica-Pau
(TV)

Antigui-
dade

(abrev.)

Hiato de 
"cooperar"

Singulares
Pintor de "Rosa dos
Ventos", no Marco
Zero de Recife (PE)

Doença que vitimou
Anne Frank

Sentimento que con-
flita com a caridade 

Açaí, cupuaçu, 
camu-camu e uxi
Forte redemoinho 

em rio, lago ou mar

(?)
privada: 
comple-
menta o
benefício
do INSS

O processo
pelo qual
a célula

se destrói
e se

reconstrói

Fiz uso do maçarico
(Eng. Mec.)

O mais extenso
livro da Bíblia

Pôs os pés
sobre

Medida
itinerária 

Cabeça, 
em francês

Intro-
duzido

Ligação
(fig.)

Habitat da
rêmora

Oferece;
concede
Ar, em
inglês

Magiar
Imagem

viralizada
na web

A (?): me

Canaleta
de esgoto 

Expedem
(enco-

mendas)
Jovial

3/air. 4/gaio — tête — zeca. 6/imisso. 10/cícero dias.
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Cheia
10/09 - 06h58

Nova
25/09 - 18h54

Crescente
03/09 - 15h08

Minguante
17/09 - 18h52

Casa do Empreendedor traz cinco
eventos gratuitos para empresários

Empresários, empreende-
dores individuais e trabalha-
dores em geral já podem se 
inscrever para vários cursos 
e palestras gratuitas ofereci-
dos pelo município, por meio 
da Casa do Empreendedor 
da Secretaria Municipal de 
Indústria e Comércio com o 
intuito de desenvolver os MEI 
e pequenos empresários.

Com o programa “Capacita 
Empreendedor” a Prefeitura 
assegura capacitação perma-
nente em gestão de micro e 
pequenos negócios, fomen-
tando o empreendedorismo e 
preparando quem quer abrir 
um negócio ou aperfeiçoar 
seu empreendimento, tudo de 
forma gratuita.

“Queremos mostrar solu-
ções para os problemas de 
geração de renda com forma-
ções através de palestras, cur-
sos e consultorias em parceria 
com o Sebrae, dentro do pro-
grama Inova Arenito 2022, do 
Sistema Regional de Inovação”, 
disse o gerente da Casa, Rodrigo 
Resende. Conforme o prefeito 
Hermes Pimentel, o município 
é parceiro dos empreendedores. 
“Ao se garantirem no mercado 
eles também contribuem para 
o desenvolvimento de nossa 
cidade”, disse.

Os empreendedores pode-
rão participar gratuitamente 
de cinco cursos nesse mês. 

O primeiro é o seminário 
‘Gatilhos mentais para impul-
sionar suas vendas’, com 
o professor Rapha Falcão, 
ex-diretor de comunicação 
da Confederação Nacional de 
Jovens Empresários do Brasil 
(Conaje) com 14 anos de atua-
ção. O evento será on-line, dia 
13/09 com início às 19h30.

O segundo evento será pre-
sencial, o ‘Inova MEI – Amplie 
suas oportunidades de negó-
cio e venda mais’, uma rodada 
de negócios com o profes-
sor André Tureta. Na pales-
tra o empreendedor indivi-
dual verá como pode crescer, 
quais oportunidades de ino-
vação existem no mercado e 
o que essas inovações trazem 
de benefício para os empre-
sários”, disse o secretário da 
Indústria e Comércio, Marcelo 
Adriano Lopes da Silva.

Será também uma oportu-
nidade para os participantes se 
conectarem a outros empresá-
rios e gerarem novos negócios. 
A palestra será presencial, no 
auditório do Sebrae, dia 14 de 
setembro, a partir das 19h.

Os outros eventos estão 
previstos para o dia 15 (pales-
tra Aceleração, Inovação e 
Disrupção, sobre o futuro dos 
pequenos negócios); 22/09 
(palestra Desvendando o MEI, 
sobre gestão e fluxo de caixa do 
negócio); e “Mídias Digitais”, que 

terá várias turmas até dezembro 
deste ano, com conteúdo vol-
tado à humanização, comunica-
ção, funil de vendas e o domínio 
das mídias digitais.

Além dos cursos, a Casa 
do Empreendedor também 
oferece consultorias, acesso a 
empréstimos, serviços admi-
nistrativos (impressão de 
boleto DAS, emissão de notas 
fiscais e declaração de fatu-
ramento DASN), aberturas de 
MEIS, protocolos de licenças 
(ambientais e sanitárias), via-
bilidades, solicitação de certifi-
cado de vistoria de bombeiros, 
assuntos referentes à Jucepar 
(Junta Comercial do Paraná).

“Esses serviços são essen-
ciais para o crescimento eco-
nômico do MEI e do nosso 
município. O objetivo de todo o 
trabalho é instruir o empreen-
dedor para desenvolver suas 
habilidades no cenário atual, 
compreender as novas deman-
das do mercado e traçar um 
plano básico para seu negó-
cio”, explicou o coordenador 
Rodrigo Resende.

Para mais informações os 
interessados devem procurar 
a Casa do Empreendedor pelos 
fones (44) 3624-8065 e 3055-
4023, WhatsApp 98457-1349 
ou pessoalmente, na Praça 
Hênio Romagnolli, ao lado da 
Associação Comercial, Industrial 
e Agrícola de Umuarama (Aciu).
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Festa do 7 de Setembro
em Umuarama teve
grande carreata patriota

Revitalização começa a dar uma 
‘cara nova’ à praça Sete de Setembro

Com o avanço das obras 
na praça Sete de Setembro 
– localizada na Zona VI, um 
dos bairros mais antigos de 
Umuarama –, já é possível 
um panorama das melhorias 
que serão implantadas com a 
revitalização. Cerca de 50% do 
calçamento em paver já foram 
colocados. Os banheiros rece-
bem reformas, ampliação e 
adequação de acessibilidade 
para pessoas com deficiên-
cia (PCD) e o parque infantil 
ganhará um gradil de proteção 
para a segurança das crianças.

A Secretaria Municipal de 
Obras autorizou a reforma 
completa da praça seguindo 
um cronograma de melhorias 
de espaços públicos iniciado 
pelo município no ano pas-
sado. Já receberam serviços 
as praças Tamoio, na mesma 
região; Alto São Francisco, 
em fase de acabamento; e 
Dr. Antônio Morais de Barros, 
na Zona II. Foram executa-
dos ainda serviços na praça 
Portugal, que que tornou-se 
ponto de encontro dos ciclis-
tas, além de manutenção, 
plantio de flores e iluminação 
de LED implantados em vários 
logradouros.

O investimento na Sete de 
Setembro é de R$ 235,4 mil e 
a empresa responsável pelas 

O grupo de Patriotas em 
Ação de Umuarama reali-
zou ontem (quarta-feira, 7 
de setembro) um evento em 
comemoração aos 200 anos 
da Independência do Brasil. 
A manifestação também é um 
ato de apoio ao presidente 
Jair Bolsonaro, que disputa 
a reeleição.

A concentração aconte-
ceu às 14h, no antigo Centro 
Poliesportivo (avenida Parigot 
de Souza). A saída da carreata 
foi às 15h e o desfile, conforme 
os organizadores, seguiu pelas 
as principais ruas e avenidas 
de Umuarama, passando pela 
Praça Miguel Rossafa, onde 
um guindaste ergueu uma 
gigantesca bandeira do Brasil, 
depois a dispersão foi no Lago 
Aratimbó.

A concentração foi no antigo Centro Poliesportivo, na avenida Gov Parigot de Souza. A car-
reata segui pelas principais vias do centro de Umuarama

ALEX MIRANDA

A organização pediu para 
que os participantes apoiem 
a ideia de transparência nas 

eleições 2022. Centenas de 
carros, motos e caminhões 
fizeram parte da carreata.

obras é a Cabral & Cabral 
Engenharia. As melhorias con-
templam os mais de 3,6 mil m² 
do logradouro. “O serviço será 
semelhante ao executado na 
praça Tamoio. Haverá substi-
tuição de todo o piso de con-
creto por paver, reforma das 
instalações sanitárias, cons-
trução de banheiro acessível 
e paisagismo, além de grama 
nova e da passagem da ciclo-
via”, explicou o secretário 
de Obras, Gleison Alves de 
Andrade.

O calçamento em paver 
terá rampas para cadeirantes, 
conjuntos de mesas, bancos e 
lixeiras novos. Também estão 
previstas a revitalização da 
praça Anchieta, com área de 

3.821,28m², onde serão apli-
cados R$ 230.228,46 (valor 
máximo), e da Praça dos Xetá, 
com valor estabelecido em R$ 
189.868,39. A Praça do Alto São 
Francisco recebeu o investi-
mento de R$ 305.104,00.

Para o prefeito Hermes 
Pimentel, as praças são impor-
tantes pontos de encontro, 
lazer e convívio da população. 
“Estamos adequando alguns 
pontos – como a passagem 
da ciclovia nas praças da Rio 
Grande do Norte – e as obras 
vão garantir espaços cômodos 
e seguros à população, para 
as famílias passearem bons 
momentos, bem como grupos 
de amigos e aposentados”, 
completou.

ALÉM do paisagismo, calçamento em paver terá rampas para cadeirantes, conjuntos de 
mesas, bancos e lixeiras novos
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Mão na massa
Na praia de Caiobá, já foi 
concluída a engorda da 
faixa de areia no trecho que 
compreende 1,8 quilômetros 
de extensão, entre o Canal 
da Avenida Paraná e o Pico 
de Matinhos. “A revitalização 
da orla de Matinhos é uma 
promessa que ouvia desde 
quando era criança, quando 
visitava o Litoral com a minha 
família. Tiramos mais essa grande 
obra do papel, beneficiando 
milhares de pessoas do Paraná”, 
disse o governador Ratinho 
Junior (PSD).

Fundo dos Estados
A bancada federais dos estados 
do Sul e do Sudeste trabalham 
para a aprovação de uma 
emenda constitucional que 
resultará na criação de dois 
fundos para aplicação em 
programas de financiamento 
voltados para mitigar a 
desigualdade nos sete estados 
das duas regiões – Paraná, 
Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais e Espírito Santo.

Fundo dos Estados II
Baseado em modelos 
semelhantes já em 
funcionamento nas regiões 
Norte, Nordeste e Centro-
Oeste do país, o pleito dos 
deputados estaduais, federais 
e senadores é que os fundos 
sejam formados por uma 
redistribuição do Fundo de 
Participação dos Municípios 
(FPM), previsto no artigo 159 da 
Constituição Federal. A proposta 
de emenda é capitaneada pelo 
deputado federal paranaense 
Toninho Wandscheer e 
depende da assinatura de 161 
parlamentares para ser levada 
a plenário. No Paraná, diversas 
entidades da sociedade civil 
apoiam a iniciativa.

Pacote de obras
A Prefeitura de Curitiba tem 
licitações em andamento nos 
meses de setembro e outubro 
para a execução de mais 13 
obras públicas na cidade, nas 
áreas de esporte e lazer, saúde, 
mobilidade urbana, transporte 
público, macrodrenagem, 
educação, cultura e geração 
de renda. Somados, os 
processos licitatórios 
preveem investimentos de R$ 
235.491.120,17. A previsão é de 

Infraestrutura no litoral
Considerada como a  maior obra de infraestrutura no Litoral do Paraná, 
a revitalização da orla de Matinhos segue em ritmo acelerado. Dando 

continuidade aos trabalhos de alargamento da faixa de areia da praia, a 
draga Galileo Galilei já realizou obras de dragagem para o alargamento 

da faixa de areia de 300 metros de extensão do Balneário Flórida ao 
Riviera, sendo que o ponto final será o Pico de Matinhos.

que essas intervenções gerem 
aproximadamente 11.200 
postos de trabalhos de forma 
direta e indireta.

Alto preço
A Segunda Câmara do Tribunal 
de Contas da União (TCU) 
negou por unanimidade, o 
pedido do ex-procurador da 
República Deltan Dallagnol para 
rever o cálculo da decisão que 
o obrigou a ressarcir R$ 2,8 
milhões em diárias e passagens 
por custos no âmbito da força-
tarefa da operação Lava Jato. 
Os ministros do TCU concluíram 
que o modelo de força-tarefa 
adotado pela Lava Jato foi 
antieconômico, causando 
prejuízo aos cofres públicos 
ao permitir o pagamento 
“desproporcional” e “irrestrito” 
de diárias, passagens e 
gratificações a procuradores.

Lançamento
Indústria 100% nacional, a 
AGPMED é líder brasileiro no 
segmento de abaixadores de 
língua e espaçadores para 
inalação e exporta para mais de 
10 países.  No segundo trimestre 
de 2022, resolveu lançar seu 
primeiro produto para o mercado 
B2C. Uma ideia tão simples 
quanto óbvia, que acabou 
virando o principal produto 
da fábrica e vai garantir um 
crescimento da empresa de mais 
de 50% este ano. O NoseWash 
é o primeiro dispositivo de 
lavagem nasal do mundo focado 
na primeira infância. Criado pela 
AGPMED com investimentos de 
R$ 3 milhões em equipamentos e 
tecnologias, é o único certificado 
pela Anvisa, no Brasil, e pelo FDA, 
nos Estados Unidos.

Período de seca
A Defesa Civil Nacional alerta 
para o período de seca e 
ocorrência de incêndios 
naturais em várias regiões 
do Brasil nesta época do ano, 
especialmente nas regiões 
Centro-Oeste, Nordeste e 
Sudeste, ocasionados pela baixa 
umidade do ar. A orientação é 
que a população evite acender 
fogueiras; não solte balões e 
fogos de artifício; não queime 
lixo ou resíduos em seu quintal; 
cuidado com cigarros ou 
fósforos acesos na vegetação. 
No Paraná, a temporada dos 
incêndios ambientais se dá mais 
entre julho e agosto.



4 LOCAL   Quinta-feira, 8 de setembro de 2022 @tribunahojenewsumuarama

REALIZAÇÃO

INFORMAÇÃO
(44) 3056-6504

Comemoração dos 200 anos da 
Independência com ato cívico no centro

O ato cívico-militar, coor-
denado pela administração 
municipal pelos 200 anos da 
Independência do Brasil, foi 
marcado por momentos de 
muita emoção, em que o pre-
feito Hermes Pimentel desta-
cou a importância da força da 
economia e das realizações 
que têm colocado Umuarama 
cada vez mais em destaque no 
Paraná.

O evento, realizado ontem 
(7 de setembro) na Praça 
Miguel Rossafa, teve grande 
participação popular e contou 
com a presença de represen-
tantes das forças de segurança, 
lideranças políticas e a volta da 
Banda Municipal 26 de Junho, 
que sob a regência do maestro 
Urias Assumpção executou os 
hinos Nacional, de Umuarama 
e da Independência.

Os atiradores do Tiro de 
Guerra 05-012 também tive-
ram importante participação 
sob o comando do subtenente 
Rodrigo de Freitas. O deputado 
federal Osmar Serraglio falou 
em nome dos Poder Legislativo 
sobre a importância da data – 
que marca a luta vitoriosa de 
milhares de brasileiros contra 
o domínio de Portugal.

Hermes Pimentel fez um 
breve balanço de um ano 
sua gestão como prefeito de 
Umuarama, que tem foco em 
programas sociais e habita-
ção, além da conclusão de 
obras que estavam paradas há 
anos e a realização de eventos 

voltados ao entretenimento e 
aos cuidados com a saúde do 
cidadão umuaramense.

Também marcaram pre-
sença o deputado estadual 
Delegado Fernando Martins, 
secretários municipais, o dele-
gado-chefe da 7ª Subdivisão 
da Polícia Civil,  Gabriel 
Menezes, o comandante do 
6º Subgrupamento do Corpo 
de Bombeiros, major Andrey 

Cavalgada 
em Serra 
dos Dourados
Cavaleiros e 
amazonas morado-
res no distrito de 
Serra dos Dourados,, 
realizaram ontem (7 
de setembro) pela 
manhã uma cavalgada 
em comemoração ao 
bicentenário da Inde-
pendência. Famílias 
inteiras participaram 
da festa, que co-
meçou na praça do 
centro do distrito.

O evento teve grande 
participação popular e 
contou com a presença 
de representantes das 
forças de segurança e 
lideranças políticas.
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Falkner, e o comandante da 
4ª Companhia do Batalhão 
de Policiamento de Fronteira 
(BPFron), capitão Namur 
Hamilton Zandoná.

Ainda o comandante do 
25º Batalhão da Polícia Militar, 
major Claudio Longo, e o dire-
tor da Guarda Municipal de 
Umuarama, inspetor Valdiney 
Roberto Rissato, além dos 
alunos da Escola da Polícia 
Militar do Paraná e dos verea-
dores Clebão, Sorrisal, Mateus 
Barreto, Newton Soares e 
Delegado Colombo.

A comemoração do bicentenário da Independência do Brasil também marcou o retorno das 
atividades da Banda Municipal 26 de Junho, regida pelo maestro Urias Assumpção

O prefeito de Umuarama Hermes Pimentel também participou da cavalgada com os moradores do distrito

ALEX MIRANDA
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Palavras cruzadas

Gêmeos, meu cristalzinho, os astros estimulam o 
seu lado maduro, prático e responsável, sinal de 
que deve levar tudo mais sério. A vontade de ter 
companhia talvez fique maior, fazendo com que 
você se aproxime mais das pessoas, sobretudo 
com quem tenha afinidades. Tá na pista? Deve dar 
match em um crush com quem tenha coisas em 
comum. 

Tudo indica que o seu signo estará mais maduro 
em seus relacionamentos pessoais e profissionais, 
meu amigo/minha amiga de Leão. Mais responsável, 
você tende a cooperar mais com as pessoas, pode 
aprender bastante com elas e tirar valiosas lições. Há 
chance de se envolver em mais de um romance - só 
não brinque com fogo pra não se queimar, hein. 

Virgem, meu consagrado, os astros o seu senso de 
dever e organização no emprego. Tudo indica que irá 
sentir maior segurança na ordem e aí tende a traba-
lhar duro pra colocar suas tarefas em dia. Na saúde, 
você deve levar mais a sério os cuidados com o seu 
corpo. Com o seu momozim, tudo indica que estarão 
cheios de projetos e sonhos para o futuro.

Rola uma aglomeração na sua Casa da Fortuna e há 
grandes chances de encher o bolso, capricorniano 
e capricorniana! Aleluia, arrepiei! Com responsabi-
lidade, esperteza e calma, você tende a construir 
seus recursos e economizar no que for possível. No 
romance, pode usar a imaginação para conquistar 
segurança material com o seu amorzinho. 

Os astros trazem uma vibe mais séria e de respon-
sabilidade no início do dia, e essa energia poderosa 
pode favorecer seu emprego e ambição, aquarianjos. 
Contando com mais paciência e perseverança, deve 
batalhar pra conseguir o que quer. Com o momozim, 
seu humor pode oscilar um pouco, mas logo deve se 
recuperar e vocês voltam a ficar numa boa. 

Um senso de dever e responsabilidade deve pintar e 
favorecer o emprego, sobretudo se o seu signo tra-
balha sozinho ou mais afastado das outras pessoas, 
peixinhos e peixinhas. Se busca sua alma gêmea, 
tudo indica que irá pintar um crush interessante, que 
estimule suas ideias. Mas deve pensar bem antes de 
se amarrar pra não ficar na sofrência. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3
Solução anterior

Os nascidos no dia 8 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Leão. São re-
servados, fechados e bastante prudentes. São conservadores e podem ser prejudicados por alguns 
preconceitos. Seu número principal é o 14, formado de 1, Sol e de 4, Urano. Juntos formam o 5, de 
Mercúrio, que lhes empresta simpatia, faz muitos amigos e os tornam populares e benquistos. São 
reconhecidos pelas suas virtudes e bondade e também pela inteligência incomum.

Horóscopo nascido em 8 de setembro

Os astros estimulam a sua paciência, responsabili-
dade e ambição, e aí você tende a se esforçar pra 
conquistar uma vida mais confortável. Com a família, 
seu jeito maduro dá as caras e talvez assuma mais 
responsabilidades domésticas ou com o pessoal. Se 
tem um mozão, a vontade de criar raízes e formar 
família deve ficar acesa. 

Uma energia transformadora deve pintar e favore-
cer o trabalho. É que você tende a levar tudo com 
mais seriedade e responsabilidade, sobretudo se 
lida com negócios ou finanças de outras pessoas. 
Se está só, pode pintar um crush mais experiente, 
e esse lance tem grandes chances de render no-
vas experiências no sexo. 

Alô, alô, Touro! Quintou com a carreira em foco e 
tudo indica que você vai contar com altas doses de 
seriedade e amadurecimento no ambiente profis-
sional. Os astros também mandam avisar que a sua 
ambição e desejo de ganhar reconhecimento tendem 
a crescer. Há sinal de envolvimento com um colega 
de profissão. 

Seu lado ambicioso dá as caras e você deve traba-
lhar duro pra atingir suas metas, coleguinha de Áries. 
Agindo com responsabilidade, esforço e garra, tem 
tudo pra realizar os seus objetivos. Se está no rol dos 
solteiros, talvez comece um romance com alguém 
do seu círculo de amizades. Com o mozão, seu signo 
conta com enorme criatividade.

Quintou com os astros passeando pelo seu paraí-
so astral e derramando sorte e vitórias no seu dia, 
librianes! Além de demonstrar sua enorme criati-
vidade, tudo indica que o seu jeito charmoso vai 
fazer o maior sucesso. Sensualizane até não poder 
mais, você deve ter facilidade e pra arrumar um 
(ou vários) crush. 

Sagitarianos amados, os astros avisam que o seu 
signo deve contar com mais controle, cautela e 
seriedade ao se comunicar. E esse jeito mais ma-
duro na hora de se expressar tem tudo pra favore-
cer os seus contatos, sobretudo na profissão. No 
amor, talvez olhe torto pra rotina e formalidades. 
Ainda bem que ideias criativas não devem faltar 
pra agitar a relação. 
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Crescente
03/09 - 15h08

Cheia
10/09 - 06h58

   

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 8/9/2022
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Paranaguá
max 22
min 16

max 31
min 18

Cascavel
max 28
min 18

Foz do Iguaçu
max 29
min 18

max 29
min 14

Curitiba
max 26
min 14

FASES 
DA LUA

Sexta 9/9/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sábado 10/9/2022

Sol

Nova
25/09 - 18h54

Minguante
17/09 - 18h52
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Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 06 08 09 01 05 02 03
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1 2 3 4 5 6 7
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08 09 14 19 24 26 30

Loterias
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03 05 06 07 09 11 12 15 
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Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio
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MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2361Lotomania

81.271
00.463
26.450
77.426
68.928

24 25 30 35 40 45 47 
AMÉRICA-MG

08 13 27 29 67
concurso: 5943

08 17 49 51 52 53 

02 03 11 24 29 31 32 33 34 41
46 60 70 71 86 87 88 94 95 97

concurso: 2609Lotofácil

RESULTADOS NÃO DIVULGADOS ATÉ O FECHAMENTO DA EDIÇÃO
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INDIAUTPI
PSAXANTI

BETHRTEAR
DRAGONAF
EMULAMCORB
GEOANEMICO
ANANORMAL

ALTEZACADE
CEARAVIREI

SLRAMALALA

Rio nave-
gado pelo

barco
feluca

Mar, em
inglês

A paz
gerada pe-
las armas

(latim)

Órgão de
registro de
empresas

Juntei; a-
crescentei

Aspira 
profunda-

mente
(remédio)
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radialista
carioca
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(?), repe-
lente de
formigas

(?) Carvalho,
sambista
falecida
em 2019

Língua
falada em
Gana e no

Togo

Imposto
municipal

anual
(sigla)

Coroa
luminosa
em torno

do Sol

A máquina
da trama

e da
urdidura

Pôr em
versos,

como no
soneto 

Local do
motorista

no
caminhão

Critério de 
classifica-

ção de
cervejas

Primeiro
animal a
orbitar a

Terra

Nat (?),
canal de
TV por

assinatura

Carente 
de hemo-
globina no

sangue

Exercício
de

soberania
(p. ext.)

Viviane
Mosé,

filósofa
capixaba

Estado  
nordestino
do açude 

Castanhão

Divisão
de linha

ferroviária

O Deus
citado na
bandeira
saudita

Pintor sur-
realista
belga

Cantora 
de "La Vie
en Rose"

Digno de confiança

Saudação
telefônica

Foco do 
lanterneiro

Cada etapa do 
ensino no Brasil

Tema dos festivais
MIA e Mimo (BR)
Título de Charles, 

filho de Elizabeth II
Covardes

Estudo 
dos fungos

(Biol.)

Marca dos
clássicos
regionais

(fut.)

Rivalizam
com

Indicação
da paten-

te no
uniforme
militar

Termo
islâmico
traduzido

no
Ocidente

como
Guerra
Santa

Urucu-
baca

Fora do
comum

Onde
está? 

Dobrei (a
esquina)
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F T U
P R E V I D E N CI A
A U T O F A G I C O
U T E R O O C E
L O T T P I O R A

G A S I M I S S O
F A S C I S MO D A
E M E L O A I R
R A M H U N G A RO

E N Z I M A O S L
M A O M E A T P A

N N M O AV I A M
D I V E R G E N T E

Z E C A D A L T O N
S O L D E I A N T

S A L M O S O O

Cantora
mineira de
"Pássaro
de Fogo"

Órgão da
gestação
(Anat.)

Agrava-
mento do
estado de

saúde

Vício de
linguagem

(Gram.)

Perdeu as
eleições

para Jânio
(1960)

Lista;
inventário

(?) carbô-
nico, pro-
duto da 

respiração 

Sistema 
político dos

Camisas
Negras

A Pequena
(?):

Carmen
Miranda

Substância
como a
lipase
(Biol.)

Molécula
que trans-

porta
energia 

Uma das
três cara-
velas de
Colombo 

Determi-
nação de
origem

superior

Pronome 
oblíquo (?):
não inicia

frases
Profeta

citado na
bandeira
saudita

Lente (?):
corrige a
miopia

(Oftalm.)
(?)

Trevisan,
contista

curitibano

(?) Urubu,
rival do

Pica-Pau
(TV)

Antigui-
dade

(abrev.)

Hiato de 
"cooperar"

Singulares
Pintor de "Rosa dos
Ventos", no Marco
Zero de Recife (PE)

Doença que vitimou
Anne Frank

Sentimento que con-
flita com a caridade 

Açaí, cupuaçu, 
camu-camu e uxi
Forte redemoinho 

em rio, lago ou mar

(?)
privada: 
comple-
menta o
benefício
do INSS

O processo
pelo qual
a célula

se destrói
e se

reconstrói

Fiz uso do maçarico
(Eng. Mec.)

O mais extenso
livro da Bíblia

Pôs os pés
sobre

Medida
itinerária 

Cabeça, 
em francês

Intro-
duzido

Ligação
(fig.)

Habitat da
rêmora

Oferece;
concede
Ar, em
inglês

Magiar
Imagem

viralizada
na web

A (?): me

Canaleta
de esgoto 

Expedem
(enco-

mendas)
Jovial

3/air. 4/gaio — tête — zeca. 6/imisso. 10/cícero dias.

Produção de bonecas artesanais também gera renda
C o m e ç o u  n a  ú l t i m a 

semana, o curso de confecção 
de bonecas de pano oferecido 
pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social, destinado 
a pessoas em situação de vul-
nerabilidade atendidas pelos 
centros de referência da assis-
tência social (CRAS) e idosos 
que frequentam o Serviço de 
Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos (SCFVI).

Além da oportunidade 
de geração de renda com a 

comercialização, a produção 
artesanal de bonecas funciona 
como terapia ocupacional, esti-
mulando a convivência e a for-
mação de grupos de artesãos. O 
curso foi adquirido pelo muni-
cípio junto ao Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial 
(Senac), com o investimento 
aproximado de R$ 5,6 mil.

Serão cinco dias com aulas 
de três horas, até a próxima 
quarta-feira, 7. A Secretaria 
de Assistência Social fornece 

transporte às alunas do SCVFI. 
“O curso também estimula as 
amizades entre pessoas com 
afinidades e as bonecas têm 
boa aceitação no mercado”, 
acrescentou a chefe de Divisão 
da Proteção Social Básica, 
Dayanne Paola Demozzi.

Segundo a instrutora, 
Viviane Leão Ferreira Gondim, 
a produção das bonecas 
de pano envolve técnicas 
específicas, variados tipos 
de materiais, criatividade 

e sensibilidade do artesão, 
além de ser uma atividade 
bem prazerosa. As bonecas 

são pintadas e costuradas a 
mão. O preço de venda de cada 
boneca é R$ 80,00 em média.
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AMAROK V6 HIGH 18/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 214.900,00
AMAROK V6 EXTREME 19/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 249.900,00
BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 259.900,00
COBALT 1.8AT LTZ 18/19 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 75.900,00
CRUZE LT TURBO 17/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00
CRUZE SPORT6 PREMIER 20/20 MARROM COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 129.900,00
ONIX 1.0 TURBO PREMIER 19/20 PRATA COMPLETO, AUT R$ 94.900,00
PRISMA 1.4 LTZ 18/19 VERMELHO COMPLETO, COURO R$ 74.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 224.900,00
SPIN 1.8AT ACTIV 16/17 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 69.900,00
T-CROSS 1.0 TSI COMFORTLINE 21/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 129.900,00
TRACKER 1.4 TURBO PREMIER 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 99.900,00
TRACKER 1.0 TURBO LTZ 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 129.900,00
TRACKER 1.0 TURBO PREMIER 20/21 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 135.900,00
TRACKER 1.2 TURBO PREMIER 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 139.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

@tribunahojenewsumuarama

Secretaria de Esportes abre inscrições
ao programa Bolsa Atleta Umuarama

Executado com recur-
sos próprios por meio da 
Secretaria de Esportes e Lazer 
(Smel), o programa Bolsa 
Atleta Umuarama patrocinará 
até 44 bolsas para proporcio-
nar auxílio na formação de 
atletas e paratletas que repre-
sentarão a cidade em moda-
lidades esportivas inseridas 
nos jogos oficiais estaduais e 
nacionais, em suas diferentes 
fases e categorias.

C r i a d o  p e l o  p re fe i to 
Hermes Pimentel a partir de 
iniciativa do Legislativo, enca-
beçada pelo vereador Ednei 
do Esporte, o programa foi 
instituído pela lei ordinária 
4.499/2021 e é realizado em 
conjunto com a Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social e o Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA).

O auxílio é importante 
para ajudar nas despesas 
e estimular os atletas a se 
dedicarem ao máximo nos 
treinamentos, visando ele-
var seu nível técnico e, ao 
mesmo tempo, ampliar o 
leque de oportunidades 
para a carreira. “O programa 
seguramente fará a diferença 
na vida de muitos atletas e 
paratletas, potencializando 
resultados com a possibili-
dade de dedicação exclusiva 
aos treinos”, pontuou o secre-
tário de Esporte e Lazer do 
município, Jeferson Ferreira.

Já estão abertas as ins-
crições. “Temos 30 bolsas 
de auxílio para a categoria 
Estudantil, 12 bolsas para 
Estadual e duas bolsas para a 
versão nacional, com valores 

entre R$ 200 e R$ 600”, infor-
mou o secretário. Os interes-
sados em concorrer às bolsas 
devem observar os requisitos 
definidos no edital de chama-
mento público 079/2022, publi-
cado pela comissão técnica de 
análise e avaliação.

As inscrições serão recebi-
das até as 17h30 do próximo 
do dia 26. Conforme o crono-
grama, a análise e avaliação 
técnica será de 27/09 a 18/10, 
a divulgação das inscrições 
aprovadas ocorrerá em 20 
de outubro e após a fase de 
apresentação e julgamento 
de recursos (de 21 a 28/10) os 
nomes dos atletas contem-
plados pelo programa serão 
publicados no diário oficial do 
município em 8 de novembro. 
O prazo final para assinatura 
do termo de adesão é 16/11.

Para obtenção da bolsa, 
o atleta e/ou paratleta (dos 
naipes masculino e femi-
nino) deverá obrigatoria-
mente ser estudante da rede 
de ensino ou formado no 
ensino médio regular, além 
de ter sido convocado para 
compor equipes represen-
tantes do município no ano 
da solicitação da bolsa.

A Bolsa-Atleta Estudantil 
contemplará com R$ 200 atle-
tas/paratletas de 12 a 18 anos 
completos, no ano do repasse, 
que estejam em plena ativi-
dade esportiva, regularmente 
matriculados na rede de 
ensino (pública ou privada), 
residam em Umuarama (sede 
ou distritos) e que continuem 
treinando para competições 
estudantis oficiais.

O s  c r i t é r i o s  s ã o 

semelhantes para o Bolsa-
Atleta Estadual, que prevê 
R$ 400 mensais para atleta ou 
paratleta com idade mínima 
de 12 anos que já tenha par-
ticipado de jogos oficiais até 
dois anos antes do pleito, 
esteja vinculado a alguma 
confederação, federação 
esportiva ou liga, resida em 
Umuarama (sede ou distritos) 
e que esteja treinando para 

competições oficiais.
Já o Bolsa-Atleta Nacional 

prevê duas bolsas de até R$ 
600 por mês para o atleta 
ou paratleta a partir de 12 
anos que tenha participado 
de eventos esportivos nacio-
nais até dois anos anteriores 
ao do pleito; que esteja vin-
culado a entidades admi-
nistrativas do desporto em 
âmbito estadual (federação/

liga) e nacional (confedera-
ção); resida no município 
de Umuarama e que treine 
para competições estaduais 
e nacionais oficiais.

“Cada atleta inscrito e apro-
vado poderá receber apenas 
uma bolsa, que terá duração 
máxima de dez meses”, com-
pletou o secretário Jefinho. 
Mais informações na sede da 
Smel – fone (44) 3906-1090.

O programa contemplará com R$ 200 atletas/paratletas de 12 a 18 anos, que estejam em 
plena atividade esportiva e regularmente matriculados na rede de ensino

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni Não fales bem de ti aos outros, pois não 
os convencerás. Não fales mal, pois te 

julgarão muito pior do que és.
Confúcio

@tribunahojenewsumuarama

SHOPPING PALLADIUM

PALESTRA
Felipe Titto comanda negócios nas mais diversas áreas.  Aprenda com ele na  prática os caminhos para empreender de maneira 
inteligente e inovadora: Empreendendo e gerando resultados. O tubarão do Shark Tank Brasil compartilha ideias, insights e, 
claro, cases de enorme sucesso. Dia 20 de setembro (terça-feira), às 19h30, no Metropolitan Centro de Eventos.

IN
O

VA
R

AGENDA
A 41ª Semana Literária Sesc e Feira do 
Livro acontecerá dos dias 12 a 16 de 

Setembro de 2022 aqui na Unidade do 
Sesc de Umuarama, e contará com di-
versas atividades, dentre elas, espetá-
culos de contação de história, oficinas 
literárias, espetáculos teatrais, bate 
papo com escritor, mediações literá-

rias, feira do livro, entre outras.

***

O projeto “Semana Literária & Feira 
do Livro Sesc”, atua para a forma-
ção cultural e educativa de toda a 
comunidade e região, bem como a 
propalar estímulos permanentes no 
sentido de equipar e desenvolver o 

cidadão para a participação ativa na 
sociedade através da literatura e a 

desenvolver o prazer por esse mundo 
da imaginação. A coluna destaca a 
programação diária, do evento, na 

próxima semana.  

NOVA LEI
Sancionada na segunda-feira (5), a 

lei que facilita o acesso à contracep-
ção, permitindo que mulheres façam 
laqueadura e homens, vasectomia, 

sem a necessidade de autorização do 
cônjuge. O texto prevê o prazo máximo 
de 30 dias para que sejam disponibili-
zados métodos contraceptivos, e reduz 

a idade mínima para esterilização 
voluntária de pessoas com capacidade 
civil plena, de 25 para 21 anos. A nova 
legislação, que entra em vigor em seis 
meses, também permitirá a esterili-
zação cirúrgica em mulher durante o 

período de parto, observadas as condi-
ções médicas. (Metrópoles)

OSCAR
O filme Marte Um, de Gabriel Martins, 
foi escolhido representante do Brasil 
na disputa pelo Oscar de melhor filme 
em língua estrangeira. O roteiro conta 

a história dos Martins, uma família 
negra de classe média baixa que vive 
na periferia de uma grande cidade no 
momento em que um presidente de 

extrema-direita é eleito. O título se re-
fere ao sonho do filho caçula de estudar 
astrofísica e colonizar Marte. O longa 
estreou sob elogios no Sundance, um 

dos mais importantes festivais de cinema 
independente no mundo. (UOL)

TENDÊNCIA?
Desde que as regras de distanciamento 
da covid-19 foram relaxadas em Nova 

York, a Broadway retomou suas ativida-
des com produções de alta qualidade. 
Só faltou combinar com o público. A 
média de espectadores da temporada 
recém-encerrada foi cerca da metade 

verificada antes da pandemia. “As 
pessoas se acostumaram a não sair de 
casa. Vamos enfrentar essa tendência 
por alguns anos ainda”, diz Jeremy 

Blocker, diretor-gerente do New York 
Theater Workshop. (Folha)

RECICLAGEM
Dayane Horwat - Coordenadora de projetos e tecnologias educacionais da Secre-
taria Municipal de Educação, Sirley Batatinha / Consultora Sebrae ( ao centro) e 
Janine Oliveira - Professora responsável pelo 5º ano da Rede Pedagógica Cola-
borativa - RPC  da SME -, coordenaram as aulas ministradas para os  alunos da 

Educação Empreendedora JEPP/Sebrae - Jovens Empreendedores Primeiros Passos 

ARQUIVO PESSOAL

Bárbara Kush  canta no 
MPB em Maringá, nesta 

sexta-feira (9)
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