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Palestra
discute o
autismo
l 11

UMUARAMA,13/9/2022
Edição 3076 - Ano XII - R$3,00

Adicionais por TS e merecimento
na aposentadoria dos servidores
Vereadores aprovaram ontem em sessão extraordinária na Câmara Municipal de Umuarama, uma alteração legal que trata do plano de carreira,
cargos, empregos, salários, remuneração e vencimentos dos servidores
diretor, indiretos, de autárquica e de fundação do Poder Executivo de Umu-

arama. Percentuais adicionais por tempo de serviço e por merecimento
que já fazem parte da folha de pagamento passaram a ser incorporados
na aposentadoria. A lei aguarda apenas a sanção do prefeito Hermes
Pimentel, para entrar em vigor.
l5
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Redução pela
13ª vez na
projeção
da inflação
l2

Rosa Weber
assume a
presidência
do STF
l3

Número
candidatos
desistentes
superou 2018
l4

Dupla é presa
meia hora
após cometer
homicídio
l6

“Eu Também Posso”
O programa “Eu Também Posso”, promovido pela Prefeitura por meio da Smel, com apoio da Unipar e da Assemu,
tirou muita gente da cama cedinho no domingo. Uma etapa de caminhada movimentou 431 pessoas, entre servidores
municipais, familiares e amigos. Foram quase 8 km de percurso, entre o Lago Aratimbó e a estação de captação
de água da Sanepar no ribeirão Piava, seguindo pela estrada Jaborandi. As atividades foram acompanhadas por
l9
uma equipe composta por profissionais de Educação Física, nutricionistas e psicólogas.
JOSÉ A. SABINO/SECOM

Festa do
Morango

Realizada no último final
de semana, no distrito
de Lovat, a Festa do
Morango foi um grande
sucesso. Centenas de
visitantes provaram delícias produzidas a base
de morango e também a
fruta in natura, além de
diversas atrações preparadas pela organização
do evento que é tradição
na localidade. l8
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solteirice, há chance de dar match em um crush
sem complicação.
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está na pista, seu jeito comunicativo e charmoso
tem tudo pra fisgar o crush.
@tribunahojenewsumuarama

Mercado financeiro reduz pela 13ª
vez a projeção da inflação de 2022
Horóscopo nascido em 13 de setembro
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Londrina
Bia
Arantes,
atriz

(?)
Vermelho,
banda de
Cazuza

Curitiba

Paranaguá
Faixa de
rádio
Arte, em
inglês

Outro, em
espanhol
Brado em
arenas

Órgão
afetado
pela
catarata

Função da
máquina
xerox

Pó perfumado
Objeto de
experiência

-1,6%

TURISMO

-1,1% 4,9700 5,3800

-1,6%

EURO

-0,1% 5,1817 5,1843

-0,5%

MOEDAS X REAL

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

142,45
0,85
0,99
142,28

Iene
R$ 0,0359
Libra est.
R$ 5,99
Peso arg.
R$ 0,036
R$1: 1.352,63 guaranis

POUPANÇA - TR
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Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Fases da lua
Crescente

03/09 - 15h08

COMP. JULHO

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

Empregados - taxas de desconto

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

7,5%
9%
12%
14%

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

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

25/09 - 18h54

MERC. RURAL

Contribui com 11% sobre o pró-labore, entre R$
1.212,00 (R$ 133,32) e R$ 7.087,22 (R$ 779,59)..

Facultativo

Nova

17/09 - 18h52

10/09 - 06h58

PREVIDÊNCIA

Autônomo

Minguante

Cheia

Empresário/empregador

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

-1,2%

-1,1% 4,9700 5,4000

113.406 pontos
%
R$
-0,66%
31,58
+0,86%
70,15
+1,20%
27,07
+1,29%
19,63
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2022: 5ª parcela
+9,13%
4,78
vence em 30/09, com juros Selic de 4,22%.
ÍNDICES
DE INFLAÇÃO
+7,03%
6,55
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 %
JUL AGO
ano 12m
Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.
IPCA (IBGE)
-0,68 -0,36
4,39 8,73
OUTROS INDICADORES
IGP-M (FGV)
0,21 -0,70
7,63 8,59
JUL
AGO
SET
TJLP (%)
7,01
7,01
7,01
IGP-DI (FGV)
-0,38 -0,55
6,84 8,67
Sal. mínimo 1.212,00 1.212,00 1.212,00
REAJUSTE DE ALUGUÉIS
UPC
23,54
23,54
23,54
Índice
JUL
AGO
SET
CUSTO
DA
CONSTRUÇÃO
(CUB)
IGP-M (FGV)
1,1070
1,1008
1,0859
R$/m2
JUN
JUL %m %ano %12m
IGP-DI (FGV)
1,1112
1,0913
1,0867
Paraná 2.072,20 2.206,04 6,46 10,12 12,38
* Correção anual. Multiplique valor pelo índice
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
SELIC ANUAL: 13,75% | TJLP: 7,01%

© Revistas COQUETEL

-0,9% 5,1177 5,1183

PARALELO

IBOVESPA: +0,98%
Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Bradesco PN
Magazine Luiza ON
Ecorodovias ON

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

Terça

www.coquetel.com.br

PTAX (BC)

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

Cada
Duas
frutas parte que
ricas em compõe a
vitamina C corrente

-2,0%

TABELA DO IR

12/09

Aponta para o alvo
Desleal;
trapaceiro

COMERCIAL -1,0% 5,0960 5,0970

BOVESPA

Chuva

Conso- Repreantes de sentado
"mama" (no Teatro)

% mês

Planta
como o
trigo

venda

h 19

18

h

Dois
tipos de
combustível

Sucesso
de
Michael
Jackson

12/09
% dia compra

Quarta

Grande
acúmulo
de sujeira

O aviso
emitido
no metrô

DÓLAR

h 24

h

Sorvete
no palito
Função da
balança

Olavo
Bilac,
poeta

INDICADORES ECONÔMICOS

Terça

"Meu (?)
Querer'',
sucesso de
Djavan

mas em casos especiais.
A ampliação da transação
tributária havia sido anunciada
na terça-feira (9) pelo ministro
da Economia, Paulo Guedes,
em evento com empresários
do setor de bares e restaurantes. Na ocasião, ele disse que
setores como o comércio, o
serviço e o de eventos teriam
as mesmas facilidades para
renegociarem débitos como
outros segmentos afetados
pela pandemia.

Parte da
perna (pl.)
Serviço
do Correio

Nêutron
(símbolo)
Neste
lugar

de renegociação chamada de
transação tributária, mecanismo criado em 2020 para
facilitar o parcelamento de
dívidas de empresas afetadas pela pandemia da
covid-19. Até agora, apenas a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN),
órgão que cobra na Justiça as
dívidas com o governo, concedia essa possibilidade com
regularidade. A Receita lançava
negociações nesse modelo,

Separar
(os que
estão
brigando)

A partir de 1º de setembro,
os contribuintes com grandes
dívidas com a Receita Federal
poderão renegociar os débitos
com até 70% de desconto. A
Receita Federal publicou hoje
(12) a portaria que aumentará
os benefícios para quem quer
parcelar até R$ 1,4 trilhão em
dívidas tributárias que ainda
não estão sob contestação
judicial.
A portaria estendeu à
Receita Federal a modalidade

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

"O (?) Maluquinho",
criação
de Ziraldo

Gemidos
de dor;
lamentos

Empresas podem renegociar dívidas
com o Fisco com 70% de desconto

Replanejado
Os "reis"
do terreiro
Tipo de
cerveja
Direito do
dono

Foz do Iguaçu

401, em
romanos
Chapéu de
mágicos

Cascavel

Ainda
não publicada

Maringá

Loterias
BANCO

DO TEMPO

Membro
ausente
no sapo
(pl.)

Solução

A previsão do mercado finan- meta, definida pelo Conselho
ceiro para o Índice Nacional de Monetário Nacional, é de 3,5%
Preços ao Consumidor Amplo para este ano, com intervalo
(IPCA), considerada a inflação de tolerância de 1,5 ponto
oficial do país, caiu de 6,61%
para cima ou para
max percentual
24
para 6,4% neste ano. É a 13ª
baixo.
Ou
seja,
o limite inferior
min 19
nublado
redução consecutiva da pro- é 2,25% e o superior 5,25%.
max 23
s de jeção.
chuva A estimativa está no
Em agosto, a inflação
minteve
18
Boletim Focus divulgado ontem novo recuo, de 0,36%, após
2 (segunda-feira, 12), pesquisa
queda de 0,68% em julho.
nublado
pelo Banco Central (BC), com Com o resultado, o IPCA acumax 24
s de a
chuva
expectativa de instituições
mula alta de 4,39% no ano e
min 158,73% em 12 meses, segundo
para os principais indicadores
o Instituto Brasileiro de
2 econômicos.
Para 2023, a estimativa de Geografia e Estatística.
inflação ficou em 5,17%. Para
A taxa Selicn está em
13,75%
ao ano. max
Para 22
o mer2024 e 2025, as previsões
são
max 24
min
12
de inflação em 3,47%min
e 3%,
cado
financeiro,
a
expectativa
15
Minguante
é de que a Selic encerre o ano
respectivamente.
17/09
18h52
h58
A previsão para 2022 está nesse patamar. Para o fim de
acima
da meta de inflação que 2023, a estimativa é de que ela
Crescente
02/10
ser- 21h15
perseguida pelo BC. A caia para 11,25% ao ano. Já
54 deve

NOSSOS RESULTADOS SÃO INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM OS RESULTADOS OFICIAIS

Os nascidos em 13 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Capricórnio.
São exigentes, metódicos, sistemáticos e espertos. Não deixam passar nada sem perceber,
Lotofácil
criticam e exigem seus direitos em qualquer circunstância. São
francos e dizem sempre o que
pensam e o que sentem. Seu número principal, do dia do nascimento é o 19, formado de 1,
do Sol e 9, de Marte. São doisMegasena
astros de positividade e liderança, determinação e coragem. A
soma e a redução dá o 1 do Sol, que repete, com as mesmas indicações e energias.

Maior
continente
do mundo

A
P
A
R
T
A
R

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 12/09
PR
SOJA
166,22
MILHO
76,60
TRIGO
95,79
BOI GORDO 290,07
SUINO
6,27

DIA
30d. Casc.
0,0% -3,4% 164,00
0,1% -1,1% 76,00
-1,4% -14,4% 98,00
0,0% -3,2% 290,00
0,0%
0,8%
-

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

BOLSA DE CHICAGO
Em 12/09
SOJA
FARELO
MILHO
TRIGO

CONT.
FECH.
set/22 1.549,75
set/22
472,90
set/22
712,25
set/22
841,25

DIA
60,50
32,00
13,75
-12,00

30d.
1,0%
1,8%
11,3%
4,4%

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 12/09
PRAÇA R$/sc
SEM
SOJA
Cascavel 178,00 -1,7%
SOJA
Paranaguá 192,00 0,0%
MILHO
Cascavel 83,00 0,0%

30d.
-0,6%
0,0%
-3,5%

Emails

REPRESENTANTE NACIONAL

editoria@tribunahoje.jor.br

Merconet
(41) 3079-4666

diretor@tribunahoje.jor.br
comercial@tribunahoje.jor.br
assinaturas@tribunahoje.jor.br
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Rosa Weber chega à
Presidência do STF aos
46 anos de magistratura

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Discurso da Independência

3

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal
(STF), encaminhou à Procuradoria-Geral da República (PGR)
notícia-crime apresentada pelo deputado federal Israel Batista
(PSB-DF) contra o presidente da República, Jair Bolsonaro,
por atos realizado na última quarta-feira (7), por ocasião da
celebração do Bicentenário da Independência do Brasil. A
remessa da notícia-crime à PGR faz parte do trâmite processual,
uma vez que cabe ao órgão requerer investigação nos processos
de competência criminal do STF.

Intuito eleitoreiro
EM quase 11 anos no STF, a Rosa Weber relatou processos com grande impacto sobre matéria ambiental, transparência, fiscalização e
proteção a garantias fundamentais
A ministra Rosa Weber assumiu ontem (12), a Presidência do
Supremo Tribunal Federal (STF) e
do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ). Ela é a terceira mulher
a ocupar o mais alto posto do
Poder Judiciário brasileiro, ao
qual chega após 46 anos de carreira na magistratura. O ministro
Luís Roberto Barroso foi empossado como vice-presidente.
Gaúcha de Porto Alegre
(RS), Rosa Weber ingressou na
magistratura em 1976, como
juíza do Trabalho substituta.
Ao ser eleita, afirmou que pretende desempenhar a função
com serenidade e apoio dos
demais ministros, sempre na
defesa da integridade e da
soberania da Constituição e do
regime democrático.
CARREIRA
Rosa Weber graduou-se em
Ciências Jurídicas e Sociais
pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS)
em 1971. Foi juíza do trabalho
de 1976 a 1991 e integrou o
Tribunal Regional do Trabalho
da 4ª Região (RS) de 1991 a
2006. Presidiu o TRT-4 no biênio de 2001 a 2003. De 2006 a
2011, foi ministra do Tribunal
Superior do Trabalho (TST), até
ser nomeada para o STF, onde
tomou posse em 19/12/2011.
Ela presidiu o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) de 2018 a 2020 e
é autora de diversos artigos.
RELATORIAS
Em quase 11 anos de

atuação no Supremo Tribunal
Federal (STF), a ministra Rosa
Weber relatou processos com
grande impacto sobre matéria ambiental, transparência,
fiscalização de agentes públicos e proteção a garantias
fundamentais.
Entre os casos estão as Ações
Direta de Inconstitucionalidade
(ADIs) 3406 e 3470, em que o
Plenário validou lei do Estado
do Rio de Janeiro que trata da
substituição progressiva dos produtos contendo amianto branco
em seu território. Na ocasião, a
Corte reafirmou a inconstitucionalidade de dispositivo de lei
federal que permitia o amianto
crisotila no país. Em seu voto, a
ministra destacou que a lei fluminense se pauta pelo princípio da
precaução e demonstra preocupação com o meio ambiente e a
saúde humana.
O Plenário também seguiu
a relatora ao referendar liminar, deferida na Arguição de
Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 854,
que autorizou a continuidade das emendas de relator ao Orçamento da União,
condicionando sua execução à observância das regras

de transparência do Senado
Federal e da Câmara dos
Deputados. A suspensão da execução dessas parcelas, segundo
a ministra, prejudicaria o cumprimento de programações
orçamentárias vinculadas à
prestação de serviços públicos
essenciais à população.
Outro julgamento de destaque foi o da ADI 5755, quando
o STF declarou a inconstitucionalidade do cancelamento de
precatórios e Requisições de
Pequeno Valor (RPV) federais
que não forem resgatados no
prazo de dois anos. Para a relatora, essa restrição não está
prevista na disciplina constitucional sobre a matéria.
Também com base no
entendimento da ministra Rosa
Weber, o Plenário estabeleceu
que a requisição de dados bancários e fiscais considerados
imprescindíveis pelo corregedor nacional de Justiça é constitucional, mediante decisão
fundamentada e baseada em
indícios concretos da prática
do ato investigado (ADI 4709).
Segundo a ministra, o STF reconhece o status constitucional
do sigilo fiscal, mas não como
direito absoluto.

Pandemia

Em processos relacionados à pandemia da covid-19, a ministra relatou ações cíveis originárias em que governos estaduais pediam ao
Ministério da Saúde a habilitação de mais leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para pacientes graves. O Plenário determinou
o restabelecimento da quantidade de leitos e, por determinação da
ministra, a controvérsia passou a ser negociada em audiências de
conciliação entre a União e os estados.

Na Petição (PET) 10576,
o parlamentar atribui ao
presidente a suposta prática
dos crimes de peculato
e prevaricação. Segundo
ele, Bolsonaro, com intuito
eleitoreiro, teria se valido do
cargo e da burocracia estatal
durante as festividades do 7 de
Setembro em Brasília e no Rio
de Janeiro para desenvolver
atividade político-partidária.
No despacho, o relator afirma
o exame mais aprofundado
da imputação de crime a
autoridade com prerrogativa
de foro pressupõe o
encaminhamento do caso para
a análise preliminar da PGR,
à qual caberá, se for o caso, a
abertura de investigações para
o esclarecimento dos fatos
noticiados, sob a supervisão
do STF.

Funeral real

O presidente Jair Bolsonaro
confirmou presença no
funeral da rainha Elizabeth II,
em Londres, no Reino Unido,
na próxima segunda (19).
“O convite à cerimônia foi
encaminhado, na noite do
sábado (10), à Embaixada do
Brasil em Londres. Consultado
na manhã do domingo (11),
o presidente da República
orientou o Itamaraty a
responder positivamente
ao convite”, informou o
Ministério das Relações
Exteriores, em nota. De lá,
Bolsonaro deve viajar a Nova
York (EUA), para a abertura
da 77ª Assembleia Geral das
Nações Unidas. O evento está
marcado para o dia 20 de
setembro. Tradicionalmente,
o discurso do presidente
brasileiro abre a conferência.

Resposta

O governador e candidato à reeleição, Ratinho Júnior
(PSD), ocupou parte do programa do candidato do PT,
ex-governador Roberto Requião, em direito de resposta
concedido pela Justiça Eleitoral para contestar propaganda
do petista sobre o reajuste dos salários dos professores
contratados através de Processo Seletivo Simplificado
(PSS) do Estado. Na propaganda, a campanha de Requião
afirmava que os professores PSS estariam há seis anos
sem reajuste salarial.

‘Fake news’

Na resposta, Ratinho Jr afirma que o programa de Requião
estaria divulgando “fake news”. Segundo ele, o atual governo
teria concedido reajuste de até 48,7% para professores
em início de carreira e também os contratados pelo
Processo Seletivo Simplificado. Com isso, o piso salarial
dos professores saltou de R$ 3.730 para R$ 5.545, afirma
o governador. “Hoje estou aqui no programa do candidato
Requião para desmentir mais uma fake news. Nosso
adversário tem divulgado mentiras no horário eleitoral ao
dizer que os professores contratados pelo PSS estariam há
seis anos sem reajuste salarial. A verdade é que nunca antes
se trabalhou tanto pela educação no Paraná”.
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Combate à corrupção

O prefeito de Paranavaí, Delegado KIQ, anunciou nesta segundafeira, 12, que vai apoiar Sérgio Moro para o Senado. “Moro tem
um histórico de combate forte à corrupção. É a pessoa certa para o
lugar certo”, destaca. KIQ é a liderança política mais forte da região
Noroeste do Paraná e está filiado ao Podemos.

Capital do orgânico

Tijucas do Sul, na Região
Metropolitana de Curitiba
(RMC), recebeu o título de
Capital Paranaense do Orgânico.
A cidade lidera a produção de
orgânicos no estado e possui 75
famílias certificadas. Em todo
o Paraná, são cerca de quatro
mil produtores certificados.
Segundo dados do Instituto
de Desenvolvimento Rural
do Paraná (Iapar-Emater), o
número de trabalhadores de
orgânicos no estado é o maior
entre todos os estados da
federação.

Raiva

A Agência de Defesa
Agropecuária do Paraná
(Adapar) confirma que casos
de raiva em animais crescem
no Paraná. Pelo menos 101
casos de raiva em animais
foram registrados no estado
em 2022. Em Cascavel, 47
animais morreram por raiva
em 41 propriedades. Segundo
a Adapar, o surto começou em
2021 após um período de 15
anos sem registro.

Prestação de contas

O prazo para os candidatos
entregarem o relatório parcial
de prestação de contas de
campanha ao Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) termina nesta
terça-feira, 13 de setembro.
O relatório deve conter o
registro ou a estimativa da
movimentação financeira em
dinheiro ocorrida desde o início
da campanha, em 16 de agosto,
até 8 de setembro.

Prestação de contas II

No sistema de divulgação
de candidaturas e contas da
Justiça Eleitoral, atualizado de
hora em hora, já é possível,
inclusive, consultar como
estão sendo gastos os recursos
oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha
(FEFC), por exemplo. Para isso,
basta entrar na página de uma
candidatura e rolar para baixo
para ter acesso às informações
sobre receitas e gastos.

IPVA

Quase 900 mil no Paraná estão

com o pagamento do Imposto
sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) em atraso,
segundo dados da Secretaria
da Fazenda e Receita Estadual
(Sefa). O número representa
19,21% dos veículos tributados
no estado, do total de 4,6
milhões. A inadimplência do
IPVA de 2022 representa R$ 1
bilhão em atraso.

Proclamado rei

O rei Charles III foi formalmente
proclamado para seu o novo
cargo na manhã de sábado,
em uma cerimônia altamente
coreografada que começou
com tons graves e sombrios
pela morte da rainha e foi
concluída com exaltações
vivazes à ascensão do novo
soberano. Charles se tornou
o novo soberano britânico
automaticamente com a
morte da mãe, Elizabeth II, na
quinta-feira.

Reforma

Em razão da continuidade das
obras de acessibilidade do
Jardim Botânico de Curitiba,
o estacionamento principal,
com entrada pela Rua Ostoja
Roguski, ficará interditado. As
equipes também começam as
intervenções na estufa, que
terá os caminhos internos
alargados. A previsão é de
que os trabalhos sejam
finalizados em cerca de
30 dias. Além de novas
rampas de acessibilidade, o
estacionamento vai ganhar
uma pista de caminhada no
entorno. As vagas precisarão ser
redesenhadas, mas não haverá
diminuição dos espaços.

Agressão desmedida

A campanha de Filipe Barros
(PL) à reeleição de deputado
federal estava panfletando
no acesso ao estádio do Café
antes do jogo Londrina x
Chapecoense, quando um
bando vestidos de “torcedores
organizados” agrediram a
equipe. Boletins de ocorrência
foram registrados na Polícia
Federal e Polícia Civil por
agressão ao deputado e
familiares (idoso deficiente
físico com mais de 65 anos e
jovem de 18 anos).
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Número de desistências
de candidaturas já é
25,3% superior a 2018
Ontem (segunda-feira, 12)
terminou o prazo para que a
Justiça Eleitoral julgue todos
os registros de candidatura. E
o número de candidatos que
desistiram da disputa nas
Eleições 2022 chegou a 799,
superando a quantidade de
desistentes nas eleições gerais
de 2018, quando 770 candidatos abandonaram a campanha.
As desistências deste ano
representam 25,3% de todos
as candidaturas consideradas
ineptas. Até o momento, 876
(51,35%) tiveram o pedido de
registro negado pela Justiça
Eleitoral por não atenderem aos critérios da legislação eleitoral ou apresentarem algum impedimento,
incluindo os previstos da Lei
da Ficha Limpa.
São os casos, por exemplo, das duas candidaturas
à Presidência da República
negadas até o momento: a
de Pablo Marçal, que pretendia concorrer pelo Pros, mas
não comprovou o apoio partidário necessário; e Roberto
Jefferson, presidente nacional
do PTB, que foi enquadrado na
Lei da Ficha Limpa por sua condenação no caso do Mensalão.
Outro motivo para uma
candidatura ser considerada
inapta é quando o registro
foi cancelado pelo partido,
o que ocorreu 13 vezes até o
momento. É possível ainda que
o pedido sequer seja conhecido pela Justiça Eleitoral, em
geral devido alguma irregularidade formal que impede seu
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ENTRE as candidaturas à Presidência negadas, está a de Roberto Jefferson, enquadrado na
Lei da Ficha Limpa por sua condenação no caso do Mensalão
julgamento. Neste ano, esse foi
o caso de 15 registros.
Há ainda as situações em
que houve morte de candidato. Desde o início da campanha, três candidatos às
eleições deste ano morreram.
Todos disputavam uma vaga
de deputado federal.
São eles o empresário Ilson
Baiano (Solidariedade-BA),
que morreu de causas natura i s n ã o d e c l a ra d a s ; o

aposentado Adair Ferreira de
Souza (Patriota-RO), que teve
um ataque cardíaco; e o advogado Antonio Weck (PSC-RS),
que morreu em acidente de
trânsito na BR-116.
Em todos os casos – seja
por indeferimento, cancelamento, não conhecimento ou
morte – o partido ou federação
correspondente tem até 10
dias corridos para apresentar
um substituto.

Consolidados

Os números finais ainda devem ser consolidados pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), que atualiza os dados ao menos três vezes ao dia. De
acordo com a atualização mais recente, às 14h do último domingo (11),
ainda havia, por exemplo, 2.515 candidaturas aguardando julgamento.
Neste ano, há um recorde de pedidos de registro de candidatura em
eleições gerais, que chegou 29.163. Desses, a Justiça Eleitoral já deferiu
ao menos 24.440. O prazo para que a Justiça Eleitoral julgue todos os
pedidos se encerrou também na segunda (12), incluindo recursos. Não
raro, porém, esse prazo pode ser extrapolado em situações complexas, em que o candidato pode inclusive recorrer à Justiça comum para
garantir seu nome na urna, nas chamadas candidaturas sub judice, ou
seja, com pendências judiciais.

Nota do TSE aponta que BUs
serão divulgados na internet

O Tr i b u n a l S u p e r i o r
Eleitoral informa, em relação
à apuração das eleições 2022,
que não houve nenhuma alteração do que definido no primeiro semestre, nem qualquer
acordo com as Forças Armadas
ou entidades fiscalizadoras
para permitir acesso diferenciado em tempo real aos dados
enviados para a totalização do
pleito eleitoral pelos TREs, cuja

realização é competência constitucional da Justiça Eleitoral.
O TSE reitera informação
amplamente divulgada em
junho sobre a contagem de
votos, a partir da somatória
dos Bus (Boletins de Urna),
ser possível há várias eleições
e que para o pleito deste ano,
foi implementada a novidade
de publicação dos boletins de
urnas pela rede mundial de

computadores, após o encerramento da votação para acesso
amplo e irrestrito de todas as
entidades fiscalizadoras e do
público em geral.
Independentemente dessa
possibilidade, como ocorre há
diversas eleições, qualquer
interessado poderá ir às seções
eleitorais e somar livremente
os BUs de uma, de dez, de trezentas ou de todas as urnas.
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Adicionais por tempo de
serviço e merecimento na
aposentadoria dos servidores
Em sessão extraordinária
na Câmara Municipal, vereadores discutiram e votaram
ontem (12) uma alteração à
Lei Complementar Municipal
nº 188, de 2007, que dispõe
sobre o plano de carreira,
cargos, empregos, salários,
remuneração e vencimentos
dos servidores diretor, indiretos, de autárquica e de fundação do Poder Executivo de
Umuarama.
A ideia do prefeito Hermes
Pimentel é incorporar o adicional por tempo de serviço
ao vencimento básico do servidor público visando aumentar
a transparência na forma de
remuneração das carreiras, o
que não gera aumento de ganho
real das carreiras, mas apenas
incorpora o adicional de tempo
de serviço (ATS) até então percebidas por algumas categorias no
regime atual em vigor.
Houve o enquadramento
das tabelas de acordo com
o interstício de 4% entre as
referências, havendo a necessidade, portanto, de alteração
em alguns anexos legais, assim
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A sessão extraordinária foi iniciada às 17h de ontem, ocasião em que os parlamentares
discutiram e votaram, em dois turnos a proposta enviada pelo Poder Executivo
como a revogação do art. 24 da piso salarial para esses proLei, que diz: “O adicional por fissionais, no valor 2 salários
tempo de serviço é devido a mínimos, motivo pelo qual o
todos os servidores à razão de adicional por tempo de ser1% por ano de serviço público, viço continuará integrando a
calculado com base no piso ini- sua remuneração.
cial considerando a classe em
Em tese, com o projeto
que estiver enquadrado e a aprovado na Câmara, os servidores que recebem atualreferência inicial do cargo.
Conforme o prefeito, o mente 2% no salário por mereProjeto ressalta que a incor- cimento (os que passaram por
poração não será aplicada cursos e graduações) e tamaos Agentes Comunitário bém 2% como Adicional por
de Saúde e de Controle de Tempo de Serviço (ATS), terão
Endemias, uma vez que a estes percentuais incorporaEmenda Constituição fixa o dos na aposentadoria.

Um projeto encaminhado
pelo prefeito Hermes Pimentel
à Câmara Municipal, entrou na
pauta da sessão ordinária na
noite de ontem (segunda-feira, 12) para definir alterações no sistema municipal de
auditoria do Sistema único de
Saúde (SUS).
O texto altera o artigo 2º da
Lei Municipal nº 2.093, de 18
dezembro de 1997 apontando
que, a Comunicação Interna
nº 1.245/2022 encaminhada
no dia 20 de junho de 2022
ao Gabinete do Prefeito de
Umuarama, mostra que não há
necessidade de 6 profissionais
médicos compondo o Sistema
Municipal de Auditoria.“É de
suma importância observar
que, há algum tempo, a auditoria do Sistema Único de
Saúde Municipal tem contado
com apenas 4 profissionais
médicos, sendo verificada a
prestação de um serviço mais
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Que democracia?

Faltam 19 dias para o 1º turno da eleição e a maioria
dos candidatos está sem dinheiro do fundo eleitoral para
investir na campanha, revela levantamento do Instituto
Millenium: 59% dos candidatos aptos até o momento
não receberam recursos. Enquanto cerca de 3,4% dos
candidatos receberam o equivalente a 90,7 % dos
recursos do fundão distribuídos. Ou seja, 950 candidatos
tiveram acesso a R$ 2,5 bilhões. O estudo é baseado em
informações divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Carga cara

Azul é o saldo

Generou limpou

Florestas no SOS

Feudo de partidos como PTB,
MDB e PT por anos, com
registros seguidos nas páginas
policiais, os Correios sofreram
uma limpa sob comando do
general Floriano Peixoto,
que assumiu no governo de
Bolsonaro. A estatal, na lista
de privatização, agora está
superavitária em bilhões
por ano. E começou a pagar
bônus de R$ 400 a diretores
e algo em torno de R$ 100
a funcionários. Isso não
acontecia há 10 anos.

ESPLANADEIRA

As estradas do Brasil
continuam um perigo, pelos
novos números da Federação
Nacional de Seguros Gerais.
A busca pela proteção
das cargas transportadas
registrou um dos maiores
crescimentos no 1º semestre.
Os prêmios arrecadados por
este seguro chegaram a R$
2,6 bilhões, com expansão
de 22,3% frente ao mesmo
período de 2021.

Sem prejuízos

Conforme o Chefe do Executivo, a proposta não acarreta qualquer
tipo de prejuízo aos proventos desta Municipalidade e que o impacto é ínfimo nas despesas com folha de pagamento, representando
a promoção da justiça em favor daqueles que sempre lutaram e
lutarão para que a administração pública seja vista com excelência.

Auditoria do SUS sofre
alterações no município
eficiente e menos custoso à
Municipalidade”, consta no
projeto.
O prefeito destaca também que: “quando se iniciou
a atuação do serviço de auditoria em saúde, no ano de
2010, havia a nomeação de 6
profissionais médicos auditores designados pelo prefeito,
considerando que a urbe contava com pelo menos 2 profissionais médicos auditores de
carreira do Estado que eram
cedidos ao Município, além
de uma outra médica servidora de carreira municipal”.
O Chefe do Executivo ressalta: “Contudo, diante do
pedido de exoneração dessa
profissional em 2014, bem
como do retorno dos 2 profissionais médicos aos serviços
do Estado nos anos de 2012 e
2017, houve alteração da composição do Sistema Municipal
de Auditoria do SUS”.

A partir de tais modificações, a administração observou ser desnecessário que a
maioria dos membros que
compõem o sistema sejam
médicos, tendo em vista que
uma variedade de profissionais da área da saúde oportunizará uma maior fiscalização
dos serviços.
Pimentel lembra que a
proposta já tem sido concretizada na prática, sendo que o
presente Projeto de Lei busca
apenas formalizar legalmente
o que já vem sendo, satisfatoriamente, atingido a partir das
novas adaptações.
A proposta foi discutida em
primeiro turno ontem e deve
seguir para uma segunda
rodada de votação na próxima segunda-feira (19) para
que definitivamente, caso
aprovada pela maioria dos
vereadores, seja enviada para
a sanção.
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Há quem pague

Um anúncio de empty leg
(trecho vazio), da táxi aéreo
VistaJet, que circulou por dias
grupos de whatsapp, mostra
que está aquecido o mercado
dos milionários. A empresa
ofereceu o jato Global 6000
para trecho Los AngelesGuarulhos no feriado do dia 7
de Setembro a R$ 667 mil. E
houve consultas.

Candidato a deputado
no Maranhão, o cantor
Manoel Gomes – aquele que
ficou famoso pela música
‘Caneta azul’ – provou que a
boçalidade da letra rendeu
na conta. O ex-vigia de
fazenda, que nem tinha casa
própria, declarou R$ 542
mil em bens ao TSE. E tem
poupança de R$ 211 mil na
Caixa, banco para o qual fez
propaganda de TV.
A floresta grita por socorro.
A proposta da Associação
Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) que define
requisitos e procedimentos
para combate a incêndios
florestais foi aprovada pela
Organização Internacional
de Normalização e a norma
começará a ser discutida no
próximo mês pelo Comitê
da ISO. O mês de agosto
registrou 1.661 km² de
desmatamento no Brasil,
aumento de 81% em relação
ao mesmo período de 2021,
segundo Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais.
# Tul anuncia Brenda
Hernandez como nova Chief
People Officer. # Maria
Eduarda Boabaid abre dia
17 exposição “Derrama e
Queima”, no Centro Cultural
Correios RJ. # Gemas e
pedras brasileiras marcam,
até dia 16, chegada da
Primavera, no Shopping
Cassino Atlântico (RJ). #
Pará, com 35% do mercado
de carros de luxo do
Norte, ganha em Belém
duas unidades do Motor
Group Brasil. # Designer
Anna Persia Bastos expõe
peça autoral na Exposição
“Niterói na Década do
Oceano”, no Rio.

reportagem@colunaesplanada.com.br
Whatsapp/celular (61) 99855-3339
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Dupla foi presa meia hora depois
de praticar homicídio em Xambrê
Um homem de 37 anos foi
morto com vários tiros na tarde
do domingo (11), no município
de Xambrê (23 quilômetros de
Umuarama). Ele trafegava de
moto quando foi abordado por
dois criminosos, que estavam
em um Chevrolet Ônix branco.
A vítima não chegou a esboçar
reação.
O crime aconteceu por
volta das 15h20, na Estrada
Velha, imediações do distrito
de Casa Branca. Os suspeitos,
de 24 e 25 anos, foram presos
meia hora depois pela Polícia
Militar, durante buscas desenvolvidas pela equipe Rotam.
Um dos criminosos usava tornozeleira eletrônica.
Os policiais visualizaram
o carro com as características informadas pelo rádio e
perceberam que durante a

DIVULGAÇÃO

aproximação, uma das pessoas que estavam no interior
do veículo jogou um objeto
pela janela.
Na verdade, era a arma
usada no assassinato, uma pistola de calibre 9 milímetros da
marca Cherokee. No carro também foram encontrados uma
balaclava (máscara que cobre
todo o rosto) e um papelote
com 1 grama de cocaína.
O corpo da vítima foi
recolhido pelo IML (Instituto
Médico Legal) de Umuarama.
A Polícia Civil já iniciou as
investigações, mas ainda não
se sabe, por meio das autoridades, qual teria sido a motivação do crime. (Colaboração
– Obemdito)
A vítima pilotava uma moto quando foi
abordada por dois criminosos, que estavam
em um Chevrolet Ônix branco

A Polícia Ambiental de
Umuarama apreendeu uma
arma e itens usados para caça
no domingo (11), por volta
das 18h. A apreensão aconteceu na Área de Preservação
Permanente do Rio 215, no
município de Ivaté.
De acordo com a nota divulgada pela Polícia Ambiental, a
equipe realizava patrulhamento
terrestre na área do município
Ivaté. Durante fiscalização em
área de mata próximo as margens do Rio 215 a equipe, os
policiais localizaram uma abertura na mata (picada).
A verificação constatou a
existência de uma ceva (local
com alimentos para os animais) e um poleiro onde foi
observado haver uma rede
amarrada, mochilas e uma
arma de fogo pendurada.
A equipe realizou a retirada dos apetrechos de caça e
de uma arma de fogo (espingarda marca Rossi cal 0.28 carregada), com mais 5 cartuchos
e um estojo deflagrado.
Com aproximação da
equipe em meio ao mato, não
foi possível fazer abordagem
do suposto caçador, que fugiu
com a chegada dos policiais.

DIVULGAÇÃO

Arma de caça é apreendida em
área de preservação do Rio 215

A equipe realizou a retirada dos apetrechos de caça e da espingarda Rossi de cal 0.28 carregada, com mais 5 cartuchos e um estojo deflagrado
Os apetrechos (facas, lanterna,
rede e mochilas) e a arma
foram entregues na Delegacia
de Polícia Civil de Icaraíma.
A ação aconteceu durante
o p r o g ra m a G u a r d i õ e s
da Fronteira, por meio da

REALIZAÇÃO

INFORMAÇÃO

(44) 3056-6504

Operação Hórus do Ministério
da Justiça e Segurança Pública
do Governo Federal, através do
efetivo do Batalhão de Polícia
Ambiental – Força Verde da
Polícia Militar do Paraná,
empregado na Base Trarbach.

Vítima de atentado disse
ter presenciado assassinato
Um homem foi baleado e
caiu na porta de uma loja de
conveniência de um posto de
combustível de Goioerê (52
quilômetros de Umuarama),
na noite do domingo (11). O
crime aconteceu na esquina
das avenidas Mauro Mori e
Campo Mourão.
Após ser medicado, o
homem disse que viu uma
mulher sendo assassinada, o
que levou os autores do crime
a persegui-lo e atentar contra
sua vida, como uma forma de
“queima de arquivo”.
A vítima dos disparos contou aos policiais, que viu indivíduos matando uma mulher e
colocando o corpo em um porta-malas. Durante a manhã,
houve um chamado para a
polícia sobre uma situação de
disparo de arma de fogo contra
uma mulher, mas nada sobre o

fato foi encontrado.
Depois que o homem
baleado foi socorrido e encaminhado ao pronto atendimento da Santa Casa houve
uma suposta tentativa de
“terminar o serviço”, pois uma
pessoa com uma moto com as
mesmas características tinha
sido avistada nas proximidades, inclusive portando uma
arma de fogo.
A Polícia Militar foi acionada
e conseguiu abordar e identificar o indivíduo ao entrar em
uma igreja, que no momento
não apresentava nada de irregular e ficou calado.
A vítima baleada foi transferida para um hospital de
Campo Mourão por uma
equipe do Samu (Serviço
de Atendimento Móvel
de Urgência) com escolta
policial.
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Alunos do Ceju Umurama conquistaram
7 medalhas na Copa Noroeste de Karatê
oportunidade de socialização”, destacou. “Conquistamos sete medalhas na Copa Noroeste, o que mostra que estamos no caminho certo,
além de inspirar novos praticantes”,
completou.
A 17ª Copa Noroeste foi promovida
pela Secretaria de Esportes e Lazer da
Prefeitura de Goioerê e da Associação
Noroeste de Karatê-Do Tradicional, sob
supervisão da Federação de Karatê-Do
Tradicional do Paraná (FKTPR).
Dentre os umuaramenses – que
foram parabenizados pelo prefeito
Hermes Pimentel e pela secretária da
Assistência Social, Adnetra Vieira dos
Prazeres Santana –, Pedro Schimascki
foi 1° lugar na categoria especial, Ana
Luíza ficou em 2° na categoria 15 anos
e depois em duplas (duas medalhas);
Márcio Vinícios também foi 2° lugar
(13 anos); João Paulo foi em 3° (14
anos); e João Elias foi o 4° (15 anos)
e também em dupla (duas medalhas).
Ana Luíza e João Elias faturaram o 3°
lugar na demonstração em duplas,
totalizando sete medalhas conquistadas pelos alunos do Centro da
Juventude.

DIVULGAÇÃO

O professor Paulo Sérgio Araújo, faixa preta 4º dan, lembrou que todos os alunos são faixa branca, ainda nos três
primeiros meses de instrução

Atleta de Umuarama conquista
ouro no Brasileiro de Triathlon
OBEMDITO

Os novos alunos da oficina de karatê
do Centro da Juventude de Umuarama
(Ceju) conquistaram ótimos resultados no primeiro evento oficial em que
competiram. No último sábado, 10,
eles disputaram a 17ª Copa Noroeste
de Karatê-Do Tradicional, realizada
em Goioerê, e trouxeram medalhas de
ouro, prata e bronze na bagagem, apesar do pouco tempo de treinamento.
O professor Paulo Sérgio Araújo,
faixa preta 4º dan, lembrou que todos
os alunos são faixa branca, ainda nos
três primeiros meses de instrução.
“Foi o primeiro evento oficial após a
volta da oficina de karatê no Ceju. Os
alunos são iniciantes e ainda assim
conseguiram algumas conquistas
importantes, que certamente estimularão para que continuem dedicados
nos treinamentos”, avaliou.
A chefe da Divisão a Juventude,
Roselene de Souza, lembra que ainda
há vagas para novos alunos no karatê.
As aulas são às terças, quintas e sextas-feiras. “As atividades oferecidas
pelo município, no Ceju, ajudam os
jovens a sair do sedentarismo e a descobrirem novas habilidades, além da

COM a vitória, Lismara conseguiu uma vaga para o mundial de Triathlon Sprint 2023, previsto para acontecer em
julho de 2023 em Munique, na Alemanha
A triatleta umuaramense Lismara
Ambrosio, de 25 anos, fez bonito novamente e trouxe mais uma medalha de
ouro para a Capital da Amizade na categoria de 25/29 anos do Campeonato
Brasileiro de Triathlon, realizado no
último domingo (11), em Maceió,
Alagoas. A competição reuniu mais
de 300 atletas do mais alto grau de
excelência de todo o Brasil. Além de
ficar em primeiro lugar na categoria
de idade, Lismara também ficou no
segundo lugar na categoria geral das
mulheres. Lismara, que possui uma
carreira bastante consolidada e vasta
coleção de troféus e medalhas em competições pelo Brasil, fechou a prova em
1h11 minutos no trajeto de 750 metros
de natação, 20 km de ciclismo e 5 km
de corrida. Com a vitória, Lismara
conseguiu uma vaga para o mundial
de Triathlon Sprint 2023, previsto

para acontecer em julho de 2023 em
Munique, na Alemanha.
O esporte, ainda pouco difundido
pela região, conta com percursos de
natação, corrida e ciclismo, e exige
muita disciplina e dedicação dos atletas em treinos diários e bastante rigorosos. A rotina de Lismara é intensa, e
só pode ser cumprida com a ajuda e
incentivo de entidades que acreditam
e depositam suas esperanças na atleta.
Atualmente, a triatleta conta
co m i n ce n t i v o d a s e m p re s a s
Econex, Supermercados Planalto,
CDI Umuarama, Black Rigor, Lemon
Comunicação, Baterax, Kaka Kosinski
Performance e da Academia Furious
Fit, porém ela espera que sua vitória
inflame o coração de mais empresas
para que ela continue disputando e trazendo ainda mais troféus para a Capital
da Amizade.
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A Festa do Morango realizada no último final de
semana, no distrito de Lovat,
foi um grande sucesso. O
Colégio Estadual Lovat recebeu centenas de visitantes do distrito e também
de Umuarama na noite do
sábado (10), e na tarde do
domingo (11), para provarem
delícias produzidas a base de
morango e também a fruta in
natura, além de diversas atrações preparadas pela organização da tradicional festa.
O prefeito Hermes Pimentel
e o secretário da Agricultura
do município, Murilo Teixeira,
visitaram a festa na noite de
sábado, ao lado de outros
secretários municipais, vereadores e lideranças, entre as

quais o deputado estadual
Delegado Fernando Martins.
Eles parabenizaram a organização pelo capricho nos
detalhes e o clima saudável
que perdurou no ambiente,
estritamente familiar.
“Mais uma vez a população compareceu em peso para
prestigiar esta festa bonita”,
disse Pimentel. “Temos aqui
muitas famílias com pessoas
idosas e crianças, se divertindo de forma saudável e
prestigiando os produtores
de morango de Lovat, que
são uma referência e contam
com todo apoio da Secretaria
de Agricultura da Prefeitura”,
acrescentou.
Apesar da vocação agropecuária, segundo o prefeito,

Lovat é um distrito de gente
ativa que vem sendo muito
frequentado por esportistas
de Umuarama, principalmente
praticantes do ciclismo. “O
secretário Murilo é um antigo
morador da localidade e está
a disposição de vocês, assim
como todo o secretariado,
para atender às demandas
da comunidade. Estamos cuidando das estradas, trazendo
asfalto e outras melhorias para
garantir mais qualidade de
vida a todos”, completou.
Além de contribuir para as
ações da associação de pais,
mestres e funcionários da
escola, os visitantes se deliciaram com cones recheados, trufas, espetinhos recheados com
chocolate e caixas de morangos

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Festa do Morango atrai centenas
de visitantes ao distrito de Lovat

DURANTE dois dias, o Colégio Estadual Lovat recebeu centenas de visitantes que provaram delícias produzidas a base de morango e também a fruta in natura
fresquinhos, além de salgados,
cachorro-quente e bebidas.
Houve ainda atrações musicais,

show de prêmios e eleição da
garota e do garoto da Festa do
Morango de Lovat.

Cesta básica apresenta diferença de preço que chega a até 160%
A Divisão de Pesquisa do
Procon Umuarama divulgou
ontem (segunda-feira, 12) os
mais recentes levantamentos sobre a cesta básica na
cidade. Os cinco produtos
que apresentaram maior alta
nos preços foram a salsicha, o
absorvente higiênico, o sabão
em barra, o papel higiênico
e o macarrão. Já as maiores
reduções foram registradas no
leite integral, no sabonete, no
queijo mussarela, no biscoito
de maisena e no sabão em pó.
O secretário do Procon
Umuarama, Deybson
Bitencourt Barbosa, destaca
que o comparativo refere-se
aos produtos que integram a
cesta básica com as marcas
mais baratas. “Quando consideramos a pesquisa feita com
as marcas líderes de mercado, os maiores aumentos
foram observados no macarrão, no absorvente higiênico,
na farinha de mandioca e no
papel higiênico. Já as maiores reduções nas marcas mais
caras ficaram no leite integral e no feijão carioquinha”,
detalhou.
Os levantamentos foram
realizados em seis supermercados da cidade, entre os dias
2 e 3 de setembro, e o secretário chama a atenção para
a importância de pesquisar
antes de finalizar as compras. “Famílias que desejam

economizar devem pesquisar antes e jamais comprar
por impulso, pois as diferenças de preços de um produto
igual ou similar pode ser muito
grande, caso do tomate, que
foi encontrado a R$ 1,99 e a R$
5,20 – uma diferença de 161%”,
pontua.
Outros produtos também

registraram grandes diferenças entre um estabelecimento
comercial e outro, como o
absorvente higiênico aderente, de uma mesma marca,
encontrado a R$ 2,99 e a R$
7,47 – diferença de 150%, a
batata, que custa R$ 1,99 e
R$ 4,39 (diferença de 120%),
a banana, encontrada a R$

2,97 e a R$ 5,39 (diferença de
81%) e a cebola, que tanto foi
encontrada a R$ 4,28 quanto
a R$ 6,99 (diferença de 63%).
O Procon Umuarama pesquisa, mensalmente, os valores de 34 produtos que compõem uma cesta básica para
quatro pessoas – 25 itens de
alimentação, 5 de higiene

pessoal e mais 4 produtos de
limpeza. “Considerando as
marcas líderes, a cesta custa
hoje R$ 1.046 – uma redução
de 0,59% com relação ao mês
anterior. Já levando em conta
as marcas mais baratas, a cesta
custa R$ 808,41 – uma redução
de 1,02% no período de trinta
dias”, explica o secretário.

Sem transmissão de HIV de mãe para bebê,
luta da Saúde é pelo certificado sobre sífilis
O prefeito Hermes Pimentel
vai receber amanhã (14) em
seu gabinete, integrantes da
Equipe Nacional de Validação
do Ministério da Saúde, que
realizará vistorias técnicas
em unidades de saúde e na
Maternidade Municipal de
Umuarama, em etapa que
integra o processo para a validação e certificação do município com o Selo Prata de Boas
Práticas rumo à Eliminação da
Transmissão Vertical da Sífilis.
Além dos representantes do
Ministério da Saúde, também
participam da reunião o secretário municipal de Saúde, Herison
Cleik da Silva Lima, a diretoria da 12ª Regional de Saúde,
Viviane Herrera Ufemea, a coordenadora do Ambulatório de
Infectologia, Maria de Lourdes
Gianini, chefes, coordenadores e diretores de divisões do
setor de saúde no município,

como Vigilância em Saúde,
Atenção Primária, Vigilância
Epidemiológica, Laboratório,
Programa de Infecções
Sexualmente Transmissíveis,
Rede Mãe Pa ra n a e n s e ,
Maternidade Municipal,
Assistência Farmacêutica
e Pronto Atendimento
Municipal, além da presidente
do Conselho Municipal de
Saúde, Angela Biazon.
O secretário de Saúde
destaca que apenas três
municípios do país possuem
Certificação da Eliminação
da Transmissão Vertical do
HIV: São Paulo (SP), Curitiba
e Umuarama. “Agora, com trabalho que envolve a dedicação de profissionais ligados à
Secretaria Municipal de Saúde,
temos certeza de que estamos
no caminho para mais uma
importante conquista relacionada à eliminação vertical e

também da sífilis”, observa.
Ele ressalta que a integração dos esforços desses profissionais de vários setores da
Saúde, sempre compromissados com a excelência nos
resultados, são responsáveis
para que se atinja os indicadores preconizados pelo guia do
Ministério da Saúde. “A expectativa de cada um dos envolvidos na garantia da saúde
das mamães e bebês é muito
grande, pois são muitos que se
dedicam nesse processo que
vai desde o pré-natal, parto,
puerpério e acompanhamento
da criança”, detalha.
A coordenadora do
Ambulatório Municipal de
Infectologia, Maria de Lourdes
Gianini, especifica que os técnicos do MS – André Maurício
Costa Ramos, Aranaí Sampaio
Diniz Guarabyra, Giselle Garcia
Origo Okada, Lilian Nobre de

Moura, Marcelle Aparecida de
Barros Junqueira e Renata
Soares de Souza – avaliam
alguns eixos, como serviços
(assistência básica, maternidades, média e alta complexidade), vigilância em saúde
(produção de dados em saúde,
controle epidemiológico dos
agravos) e a participação
social (ouvidoria e conselhos).
“Eles também vão visitar as
unidades básicas Cohapar II
(São Cristóvão) e Cidade Alta,
a Vigilância Epidemiológica,
o Laboratório, o Centro
Regional Mãe Paranaense, a
Maternidade Municipal, o PA e
o Ambulatório de Infectologia,
entre outros. Serão três dias
de muito trabalho, mas que
seguramente colocarão o
nome de Umuarama mais
uma vez como referência em
saúde para o Paraná e o para
o Brasil”, comentou.
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“Eu Também Posso” movimentou 430 pessoas no domingo
O programa “Eu Também do programa, buscam incorpoPosso”, promovido pela rar hábitos de vida mais saudáPrefeitura por meio da Smel, veis à sua rotina. “Inicialmente
com apoio da Unipar e da percebemos que muitos funAssemu, tirou muita gente da cionários públicos entraram no
cama cedinho no domingo programa visando os prêmios –
(11). Uma etapa de caminhada viagens para destinos turísticos
movimentou 431 pessoas, entre –, mas agora, decorridos mais de
servidores municipais, familiares 40 dias, o foco se voltou ao objee amigos. Foram quase 8 km de tivo real, que é sair do comopercurso, entre o Lago Aratimbó dismo e iniciar uma rotina de
e a estação de captação de água atividades físicas visando saúde
da Sanepar no ribeirão Piava, e a qualidade de vida”, destacou
seguindo pela estrada Jaborandi. o secretário Jeferson Ferreira, de
O frio da manhã não assus- Esporte e Lazer.
VARIEDADES
Terça-feira
13 de setembroSegundo
de 2022
ele, por isso o
8 os
tou
servidores
que, através

projeto recebeu esse nome: Eu
Também Posso. “Se quero novos
hábitos para uma vida saudável, a decisão é exclusivamente
minha. Com mais pessoas ativas
teremos uma Umuarama mais
saudável”, completou. Ao longo
do projeto, atividades semanais
estão sendo propostas como
‘desafios’ aos participantes e a
maioria tem executado todas
as provas. “A cada atividade a
participação sempre nos surpreende”, acrescentou Jefinho.
As atividades do programa serão conduzidas e

acompanhadas por uma
equipe multidisciplinar composta por profissionais de
Educação Física, nutricionistas

do

e psicólogas, com a missão de
incentivar os servidores à prática de atividades físicas e alimentação saudável.

Cinema
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21/6 a 21/7

Há boas chances de concretizar alguns sonhos e subir na vida. Além de destacar o seu jeito esforçado,
honesto e prático, o astro te estimula a ir atrás de segurança material. Se está na pista, seu jeito charmoso pode chamar a atenção de alguém do seu círculo
de amizade e há sinal de romance com um amigo.

VIRGEM

A Lua inicia o rolê na sua Casa das Transformações e há sinal de mudanças. Pode iniciar uma
associação duradoura e que tende a trazer segurança material. Há chance de se surpreender
com uma grana repentina ou ajuda financeira de
alguém próximo, coleguinha. Com o mozão, estímulos serão importantes pra não se acomodar.

ESCORPIÃO

É um dia bem gostosinho que você quer? Toma
aí! Pra começar bem a terça, a energia da Lua
impulsiona o seu aprendizado e conhecimento.
Tudo indica que terá ótimas oportunidades para
crescer e ampliar os seus horizontes. Se está na
solteirice, há chance de dar match em um crush
sem complicação.

23/10 a 21/11

Escorpião, meu consagrado, tô vendo aqui que você
deve contar com maior facilidade para fazer contatos
e se relacionar com as pessoas, já que tende a exigir
menos de si e dos outros. Se busca um love, talvez
caia de amores por alguém que te ofereça segurança
emocional e momentos gostosinhos. Com o mozão,
a honestidade deve prevalecer.

SAGITÁRIO

22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO

23/12 a 20/1

No emprego, tudo indica que colocará o seu lado
prático pra jogo e irá descomplicar as suas tarefas e
obrigações, fazendo o serviço fluir bem melhor. Na
saúde, deve adotar melhores hábitos de alimentação
e evitar comer quando bater cansaço ou estresse. No
romance, tudo indica que irá apoiar o mozão em todos os momentos, inclusive nas horas ruins.
A Lua cola no seu paraíso astral e derrama good
vibes no seu dia, Capricórnio. O desejo de ter
uma vida boa, estável e confortável tem tudo pra
ficar forte e te estimular a agir. Se está na solteirice, não deve continuar assim por muito tempo. É
que a sua sensualidade está em alta e deve atrair
contatinhos.

22/7 a 22/8

23/8 a 22/9

23/9 a 22/10

LIBRA

21/5 a 20/6

Leão, meu rei, suas ambições entram em foco
hoje e a Lua dá a maior força para o seu signo
vencer na vida. O desejo de conseguir status
na carreira e ostentar uma vida de luxo deve te
estimular a agir. Se está na pista, seu poder de
seducência tá em alta e deve deixar muita gente
comendo na sua mão. Sinal de envolvimento com
alguém da sua profissão.

Osman
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escritor
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21/4 a 20/5

Suas reações tendem a ficar mais lentas e você
talvez precise de força extra pra não deixar as
coisas pela metade. Meditação, atividade na
água ou ficar um tempo só pode te ajudar a
recarregar as energias. Se está na pista, pode
ter vários contatinhos, mas talvez pense bem
antes de se amarrar. Com o love, deve fugir de
complicações.

LEÃO

Oriento
grupos de
turistas
Oriento
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BANCO

"(?) só de
pão viverá
o homem"
(Bíblia)

Áries, meu cristalzinho, a Lua se muda para a sua
Casa da Fortuna e revela surpresas maravilhosas
nas suas finanças. Tudo indica que você terá ótimas
oportunidade pra ganhar mais dinheiro. Se está na
solteirice, seu poder de seducência promete fazer
sucesso e te fazer ganhar uma fila de contatinhos.
Hoje você deve acordar com o bumbum virado pra
Lua! O astro inicia o rolê no seu signo e ressalta
o desejo de conquistar segurança material, o que
deve te estimular a agir. Com o seu mozão, o clima promete ser de muita paixão nos momentos a
dois. Se está na pista, você tende a espantar os
embustes e escolher um crush que não te dê dor
de cabeça.
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21/3 a 20/4

AQUÁRIO

21/1 a 19/2

Pode glorificar de pé, pois seu dia promete ser
tranquilo e favorável. Seu lado prático e racional tá
on e o serviço deve render, principalmente se toca
um empreendimento de casa, faz home office ou
trabalha num negócio de família. A dois, o clima
sossegado de casa será perfeitinho para se abrir
mais, mostrar o que sente e curtir o seu love.

PEIXES

20/2 a 20/3

Alerta de spoiler: seu jeito afetuoso, sincero e
descomplicado de se expressar tende a agradar
todo mundo hoje. As pessoas podem te procurar
em busca de ajuda ou de um ombro amigo para
conversarem e chorarem as pitangas. Os estudos
se beneficiam com suas ideias mais práticas. Se
está na pista, seu jeito comunicativo e charmoso
tem tudo pra fisgar o crush.

Horóscopo nascido em 13 de setembro
Os nascidos em 13 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Capricórnio.
São exigentes, metódicos, sistemáticos e espertos. Não deixam passar nada sem perceber,
Lotofácil
criticam e exigem seus direitos em qualquer circunstância. São
francos e dizem sempre o que
pensam e o que sentem. Seu número principal, do dia do nascimento é o 19, formado de 1,
do Sol e 9, de Marte. São doisMegasena
astros de positividade e liderança, determinação e coragem. A
soma e a redução dá o 1 do Sol, que repete, com as mesmas indicações e energias.
Lotomania
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Automóveis

por Luiz Aparecido/TRIBUNAHOJENEWS

Laboratório de emissões
da VW completa 45 anos
O Laboratório de Emissões
Veiculares da Volkswagen do
Brasil foi o primeiro do gênero
a ser inaugurado no País, em
1977. Ele foi desenvolvido com
o objetivo de realizar pesquisas
com emissões e consumo, além
de pesquisas com combustíveis
alternativos, e, posteriormente,
com a criação do Proconve
(Programa de Controle da
Poluição do Ar por Veículos
Automotores) para atender os
requisitos das leis de emissões.
Hoje, o Laboratório de
Emissões da Volkswagen do
Brasil, localizado em uma área
de 3.200 metros quadrados
na fábrica Anchieta, em São
Bernardo do Campo/SP, realiza em média mais de 10 mil
ensaios por ano em suas cinco
células de medição. São cerca
de 10 vezes mais quando, há
45 anos, a primeira célula com
dinamômetro, na época tração 4X2 – depois atualizada,
em 2014, para 4X4 – capaz de
realizar ensaios em motores
Otto (gasolina, etanol e GLP
e diesel). A equipe é formada
por cerca de 40 colaboradores
que se revezam em dois turnos de operação para atender
a demanda atual dos veículos
da marca e Grupo VW.
“A capacidade de medição, a tecnologia aplicada
e a qualidade assegurada
do Laboratório de Emissões
Veiculares da Volkswagen são
o motivo de orgulho do papel
que desempenhamos aqui.
Toda nossa equipe está em
constante treinamento e reciclagem diária. Atuamos para
garantir que nossos equipamentos estejam calibrados e

FOTOS: DIVULGAÇÃO

prontos para atender às normas regentes na legislação
ambiental atual”, destaca
Matthias Michniacki, vice-presidente de Desenvolvimento
do Produto, Baureihe e
Estratégia da Volkswagen do
Brasil e Região SAM.
O Laboratório de Emissões
da Volkswagen é também certificado na NBR ISO 17025, outorgada pelo INMETRO, norma que
atesta a qualidade e a confiabilidade dos ensaios e resultados obtidos. Isso permite que
a empresa possa homologar os
veículos para outros países da
América do Sul.
A partir desse ano, o laboratório está preparado para
realizar ensaios em veículos
elétricos e híbridos e vem trabalhando em projetos futuros
que devem cumprir às novas
legislações vigentes no País.
COMO FUNCIONA
A equipe analisa diariamente
os gases de escape de protótipos e de carros de produção em
série. Em suas instalações, são
reproduzidas com fidelidade as
condições reais de uso do veículo na cidade e na estrada.
Hoje são cinco células de
medição completas para testes, incluindo dinamômetros
de chassi, analisadores de
gases, cromatógrafos e computadores de última geração.
Nas horas que antecedem a
realização dos ensaios, os veículos ficam em repouso absoluto em uma área de condicionamento climatizada a uma
temperatura entre 20°C a 30°C.
Completam as dependências do laboratório outras

três câmaras SHED (Sealed
Housing for Evaporative
Determination), herméticas,
para medir os vapores de combustível provenientes do sistema de combustível (tanque,
mangueiras, filtros etc).
No ensaio de emissões, o
veículo aciona um dinamômetro de chassi de uma das
células do laboratório. Por
aproximadamente 42 minutos, o teste simula um trecho
de aproximadamente 18 km,
que inclui acelerações, frenagens, desacelerações, além

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225

de paradas em marcha lenta
(simulando paradas em semáforos ou congestionamentos).

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

Simulação

Com as rodas de tração
sobre dois rolos metálicos do equipamento, o
motorista conduz o veículo
conforme as instruções
de velocidade e de troca
de marchas transmitidas
por um vídeo comandado
por computador. Cada
veículo testado no dinamômetro passa por três
fases distintas: 1-fase fria:
motor frio; 2-fase transiente e 3-fase quente.
Durante o ensaio, é
acoplado na tubulação de
escape do veículo uma tubulação, que é ligada ao escapamento do automóvel para
captar os gases provenientes da queima do combustível e, enviando amostras
para três balões de plástico,
uma para cada fase do teste.
Após a coleta dos gases
os mesmos são analisados por analisadores
que foram ajustados com
gases padrões. O resultado, final é apresentado
em miligramas por quilômetro rodado (mg/km).
Durante os ensaios são
coletadas amostras que
serão analisadas via cromatografia Liquida e gasosa
para determinação da concentração de aldeídos e
etanol não queimado. Para
os veículos com injeção
direta (TSI) também são
coletados o material particulado exigência legal.

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

esportes@cascavelnews.com.br

(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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Centro Cultural se transforma amanhã
em um palco de palestra sobre autismo
A Secretaria Municipal de
Assistência Social em parceria com a Liga Acadêmica de
Psiquiatria e Saúde Mental
(LAPSM), da Universidade
Paranaense (Unipar), realiza
amanhã (quarta-feira, 14)
a palestra “Autismo: plantando sementinhas de amor
e criatividade”, com a médica
pediatra Leslye Sartori Iria. O
evento tem entrada gratuita e
acontece no teatro do Centro
Cultural Vera Schubert, a partir das 20h.
Especialista no diagnóstico
e tratamento do Transtorno
do Espectro Autista (TEA), a
médica e palestrante é também mãe de uma criança com
autismo. “Foi ao observar a
filha Isadora que percebi que
algo estava ‘errado’ com seu
desenvolvimento. Com um
ano e quatro meses de idade
o diagnóstico de autismo
pôs toda a família diante do
desafio de entender mais
sobre o assunto e buscar tratamento”, relata.
A partir de então a pediatra mudou o foco da carreira
e hoje atua exclusivamente
na área de desenvolvimento
infantil. “Foi muito difícil para
mim, como mãe, encontrar
e aceitar o diagnóstico da
minha filha. Mas buscar por

conhecimento foi libertador
na minha vida. Hoje eu luto
não só pela minha Isadora,
mas para que todas as crianças tenham acesso ao diagnóstico e intervenções precoces”, explica.
A palestra que é aberta ao
público tem entrada franca
e será uma oportunidade de
dar mais visibilidade ao tema
na cidade. “O autismo é um
assunto que atravessa minha
vida de todas as formas.
Quero falar não só da parte
técnica, mas também compartilhar a minha vivência.
Em outras palestras e encontros temos conquistado excelentes resultados, tanto junto
aos familiares quanto com
profissionais que atuam em
áreas afins”, aponta.
Ainda não há estatísticas
nacionais sobre a incidência
do transtorno no Brasil. Por
isso, se leva em consideração os dados do CDC (Centro
de Controle e Prevenção de
Doenças), que aponta que uma
em cada 44 crianças aos 8 anos
de idade, tem TEA nos EUA.
Em Umuarama apenas a rede
municipal de ensino conta com
cerca de 130 crianças matriculadas em escolas e centros de
educação infantil – os CMEIs.
“Há atendimento ainda na

Seis novos casos de Covid
foram confirmados no
final de semana
S e i s n ovo s ca s o s d e
Covid-19 foram confirmados em Umuarama neste
final de semana. Segundo o
Boletim Covid divulgado pela
Secretaria Municipal de Saúde
ontem (12) foram três mulheres, três homens e nenhuma
criança. Não houve nenhuma
morte confirmada nesta data e
o total de óbitos é de 355 (este
ano 21 pessoas faleceram –
cinco em janeiro, 15 em fevereiro e uma em março).
Em 255 dias (de 1° de janeiro
até 12 de setembro), 18.816
pessoas receberam resultado positivo para a doença
– foram 9.650 mulheres, 7.047
homens e 2.119 crianças. O
total de casos ativos está em
47 e o número de casos suspeitos é de 17, indicando que 64
pessoas estão em isolamento

domiciliar. Desde o início da
pandemia de coronavírus, em
março de 2020, 39.241 pessoas
foram diagnosticadas com a
doença e deste total 38.855 se
recuperaram.
O informativo da segunda-feira também confirma que não
houve alteração com relação à
situação das ocupações de leitos exclusivos para tratamento
da doença na cidade: são dois
homens internados em enfermarias. Um de 82 anos, que
tomou três doses da vacina,
está no Uopeccan, e outro
de 69 anos, que não tomou
nenhuma dose do imunizante,
está no Cemil. 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”.

ASSESSORIA/SECOM

Escola Especial Nice Braga, da
Associação dos Pais e Amigos
dos Excepcionais (Apae) e na
entidade AMA – Associação de
Pais e Amigos dos Autistas de
Umuarama e Região”, detalha
Adnetra Vieira dos Prazeres
Santana, secretária municipal
de Assistência Social.
O evento terá entrada gratuita e
acontece no teatro do Centro Cultural
Vera Schubert, a partir das 20h

AMAROK V6 HIGH
AMAROK V6 EXTREME
BOLT PREMIER 100% ELETRICO
COBALT 1.8AT LTZ
CRUZE LT TURBO
CRUZE LT TURBO
CRUZE SPORT6 PREMIER
ONIX 1.0 TURBO PREMIER
PRISMA 1.4 LTZ
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4
T-CROSS 1.0 TSI COMFORTLINE
TRACKER 1.4 TURBO PREMIER
TRACKER 1.0 TURBO LTZ
TRACKER 1.0 TURBO PREMIER
TRACKER 1.2 TURBO PREMIER

18/18
19/19
20/20
18/19
17/17
17/18
20/20
19/20
18/19
19/20
21/21
17/18
21/22
20/21
21/21

PRATA
BRANCO
PRETO
CINZA
PRETO
PRATA
MARROM
PRATA
VERMELHO
BRANCO
PRATA
BRANCO
BRANCO
PRETO
BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO
COMPLETO, AUT, COURO
COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO
COMPLETO, AUT, COURO
COMPLETO, AUT, COURO
COMPLETO, AUT, COURO
COMPLETO, AUT, COURO, TS
COMPLETO, AUT
COMPLETO, COURO
COMPLETO, AUT, COURO
COMPLETO, AUT, COURO
COMPLETO, AUT, COURO, TS
COMPLETO, AUT
COMPLETO, AUT, COURO
COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 214.900,00
R$ 249.900,00
R$ 259.900,00
R$ 75.900,00
R$ 89.900,00
R$ 99.900,00
R$ 129.900,00
R$ 94.900,00
R$ 74.900,00
R$ 224.900,00
R$ 129.900,00
R$ 99.900,00
R$ 129.900,00
R$ 135.900,00
R$ 139.900,00

COMPRAMOS SEU SEMINOVO
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ICARO

O aeroporto de Umuarama já está autorizado a receber voos da aeronave ATR-72, um bimotor turboélice de médio porte com
capacidade para transportar até 72 passageiros em voos regionais. A prefeitura recebeu a portaria 8895, que concede o Certificado Operacional Provisório. A expectativa agora se volta à atração de novas linhas aéreas, oferecendo mais opções para
atender à população com agilidade e segurança.

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

“Ler é um ato que nos liberta e nos dá
asas para alcançar voos mais altos, a
leitura é o caminho.”
Marcos Carvalho

CONFRARIA

ARQUIVO PESSOAL

+ NEGÓCIOS!

O Influenciador Felipe Tito que
palestrará no próximo dia 20 em
Umuarama tem um Instagram com
cerca de 6 milhões de seguidores,
onde dedica suas postagens ao seu
life-style e mundo business. Em seu
instagram ainda é possível identificar as empresas que tem atuações,
como a Agência Tittanium especializada em agenciamento de talentos e
marketing de influência. O empresário está sempre ativo em seus segmentos – que são muitos – e dedica
sua atenção aos negócios, visto que
quer ampliar sua fortuna em até US$
50 milhões. Seu sonho parece estar
bem encaminhado, com mais de 10
empresas no mercado trabalhando
intensamente garantindo os bons
investimentos do ator. Bora assistir?

NO SESC!

COMPARTILHAR +

A 41ª Semana Literária e Feira do Livro
segue no Sesc Umuarama. Dia: 13/09
(terça), 19h30 tem a apresentação
teatral com Edna Aparecida Aguiar “A
preta do leite” para um público alvo:
Adolescente e/ou Adulto.

Com a falta de um recurso para
repostar publicações no Instagram,
diversas opções de aplicativos não
oficiais passaram a oferecer a função.
Mas isso está prestes a mudar. O app
ganhará uma ferramenta para que
usuários compartilhem conteúdos de
terceiros. A opção será testada em
breve, inicialmente com um pequeno
número de pessoas. As postagens devem aparecer no perfil, em uma aba
separada da principal. (TechCrunch)

***
Dia: 14/09 (quarta), às 9h e às 14h
tem Mediação Literária: Bate-papo
com a escritora Márcia T. Sá para um
público alvo: Adolescente e no mesmo
dia às 14h tem Oficina Literária com
Clebson Celestino da Silva “A literatura em ação” para um Público Alvo:
Adolescente.

SOBE!

***
E às 15h ( na quarta) tem Palestra com
Kauane Ribeiro “Parafraseando o livro:
Os segredos da mente milionária” também para adolescentes. E a noite 19h
tem Apresentação Teatral com Slam Pé
Vermelho “Sarau Marginal” / Adolescente e/ou Adulto

ZOOM

Noite de excelentes vinhos deram o tom na Confraria Parceiros do Vinho
-, novos confrades e convidados puderam conferir vinhos & menu com os
toques certeiros de Jane Bittencourt, Roberto Bittencourt, Adriana e Marcos
Moro que foram os anfitriões da noite, na quinta (8), no Rancho do Cavalo.

SHOPPING PALLADIUM

Em agosto, a Associação Brasileira
de Franchising divulgou a Pesquisa
Trimestral de Desempenho do setor,
referente ao período de abril a junho
de 2022. As franquias de Moda, por
exemplo, registraram um faturamento
de R＄ 4,9 bilhões no 2º tri de 2022,
15,8% a mais do que no mesmo
período de 2021. Boas novas
para a moda...

