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UMUARAMA,22/9/2022
Edição 3083 - Ano XII - R$3,00

Prefeitura de Umuarama abre PSS
para a contratação de professores
Já foi publicado o edital com os detalhes para a contratação de professores pelo sistema de PSS. São 60 vagas para atuação nos anos
iniciais do Ensino Fundamental e 11 para Educação Física, além de
outras para a formação de Cadastro de Reserva. Os salários variam

Índice de pessoas
com deficiência
no mercado
é de 28,3%

Temporal

l2

entre R$ 1.644,54 e R$ 3.289,06. O contrato é por meio de Regime Administrativo Especial para o emprego público de professor de Educação
Infantil, com 40 horas, e professores para Séries Iniciais de Educação
Física, com regime de 20 horas.
l9
DANILO MARTINS/OBEMDITO

TRE distribui
oito milhões
de ‘colinhas’ de
votação no PR
l3

Palestra com
Felipe Titto
foi um sucesso
em Umuarama
l6

Município
pretende
instalar usina
fotovoltaica
l8

Foram registrados 20 milímetros durante a chuva que atingiu Umuarama na tarde de ontem e que causou
alagamentos em vários bairros, quedas de ár vores e destelhamentos. Defesa Civil e ser vidores do município prestaram atendimento às ocorrências que foram mais for tes nos bairros Parque Industrial, Mutirão do
Alvorada e Parque Bonfim. As famílias atingidas foram acolhidas pela Assistência Social. Cober tores, roupas,
colchões e cestas básicas foram distribuídas de imediato. Hoje as pessoas que tiveram suas casas afetadas
podem procurar o Cras e a Associação Vida e Solidariedade – Dona Maria da Sopa. O balanço dos estragos
será divulgado nesta quinta-feira pela Prefeitura.
l5
DIVULGAÇÃO

Cinco
toneladas

Um ‘bunker’ foi
descober to pela
Polícia Ambiental de
Umuarama em uma
propriedade rural na
região de Icaraíma.
Dentro da estrutura
de concreto e laje,
estavam escondidas
cinco toneladas de
maconha. Os donos do
entorpecente não foram
encontrados. l 6
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bons contatos, Virgem. No romance, questões de
grana tendem a ganhar força, mas tudo indica que
as finanças vão fluir mais fáceis e ficarão positivas.
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tismo nos momentos de privacidade. Se está na
pista, há chance de conhecer
alguém e logo cair
@tribunahojenewsumuarama
de amores pela pessoa.

C

Horóscopo nascido em 22 de setembro

Os nascidos no dia 22 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Capricórnio.
Em geral são pessoas de sorte. São sujeitos a obter emprego fácil,
serem aprovados em concursos
Lotofácil
e ganharem dinheiro de modo a levarem uma vida tranquila e confortável. Seu número principal é o
28, formado de 2, Lua e de 8, Saturno.
Ambos são ligados à terra de uma forma harmônica. Juntos
Megasena
encerram o 1, do Sol, que confere liderança, otimismo, positividade e solidão.

A

Solução
H

Lotomania
As pessoas com deficiência de pior qualidade, com menor da linha de pobreza.
apresentaram, em 2019, taxas proteção e menor taxa de forA PNS 2019 identificou 17,2
concurso: 2618
Quina
Lotofácil
3/pie — son.
4/adão —
— knowcom
— mist.
5/ángel. 13/clint eastwood.
de participação (28,3%) e de malidade”, disse.
milhões
defada
pessoas
defi01 02 03 04 05 06 07 09
formalização (34,3%) no merciência de 2 anos ou mais de
11 16 17 18 19 20 25
Megasena
cado de trabalho muito menoidade, o que corresponde a 8,4%
RENDIMENTOS
Megasena
max 22
Federal concurso: 2521
res do que as das pessoas sem
min 14 A desigualdade também da população dessa faixa etária.
Dupla sena concurso: 2420
Dupla
23
28 33 38 55 59
Lotomania
1º prêmio
essa condição (66,3% e 50,9%, se reflete nos rendimentos,
A deficiência se concentra
max 22
05 14 31 35 37 42
1º sorteio
respectivamente). A desocupa- segundo a publicação. Em
2019,
2º prêmio
min
14 em pessoas mais idosas: entre
Quina
concurso: 5954
Quina
ção observada nesse contin- as pessoas com deficiência aquelas com 60 anos ou mais,
06 33 34 35 39 47
3º prêmio
2º sorteio
13
42
49
60
71
gente (10,3%) foi maior do que tinham rendimento médio men- 24,8% tinham alguma deficiên4º prêmio
concurso: 2367
a verificada entre as pessoas sal de R$ 1.639, enquanto os tra- cia, enquanto no contingente de
Lotomania
max 18
5ºFederal
prêmio
Timemania
concurso: 5699
Federal
sem deficiência (9%).
balhadores sem deficiência rece- 2 a 59 anos esse resultado cor14 20 Dupla
24 29 33
37 40 46 47 57
sena
min 11biam, em média, R$ 2.619.
Os dados constam da publi1º prêmio
respondia a 5,1%. O perfil das
49.645 63 65 71 72 75 89 90 91 94 98
Dia da Sorte
TIME DO
1º sorteio
cação Pessoas com Deficiência
“Destaca-se que as pes- pessoas com deficiência é mais
2º prêmio
75.411
e as Desigualdades Sociais no soas com deficiência recebiam feminino (9,9%) do que mascuconcurso:
Timemania
3º prêmio
NOSSOS RESULTADOS
SÃO 1837
2º sorteio
57.474
Brasil (PNS 2019), divulgada menores valores em todos os lino (6,9%), e, relativamente à cor
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
MÊS
DA
SORTE:
4º
prêmio
max 20
09 OS
20RESULTADOS
27 40 44OFICIAIS.
48 69
53.147
maxincidente
22
ontem (21) pelo IBGE. max 21 grupos de atividades econômi- ou raça, mais
entre as
5º prêmio
AMÉRICA-MG
TIME
DO
00.418
min
10
Timemania
♥
min 13 cas e estavam mais concentra- pessoas pretas
DeNova
acordo com o analista
min 16
ou pardas (8,7%)
25/09
18h54
da pesquisa, Leonardo Queiroz das naquelas com rendimentos do que entre as brancas (8%).
Dia
Diada
deSorte
Sorte concurso: 658
TIME
DO
Super
Sete concurso: 297
Athias, a inserção no mercado médios relativamente menores,
Em 2019, cerca de 14,5
COLUNAS
Cheia
de trabalho,
principalmente como serviços domésticos, milhões de domicílios tinham
4
5
6SÃO7
1 NOSSOS
2
3RESULTADOS
09 16 17 23 26 28 31
09/10 - 17h54
em ocupações formais com agropecuária e alojamento e moradores com pelo menos
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
07OS03RESULTADOS
07 00 00OFICIAIS.
06 07
MÊS
MÊSDADASORTE:
SORTE: SETEMBRO
maiores benefícios em termos alimentação”, diz a pesquisa.
uma deficiência, o que represende rendimento e com proteEm 2019,18,2% das pessoas tou 19,8% dos domicílios brasição social, é um desafio para com deficiência estavam abaixo leiros, tendo a Região Nordeste
as pessoas com deficiência, da linha da pobreza (com renda o maior percentual (23,7%) e o
que devem lidar com diversos inferior a US$ 5,5 por dia). Esse Centro-Oeste, o menor (16,5%).
obstáculos, como a inadap- percentual era de 22% para Esse índice foi maior nos domiQuinta
Sexta
Quinta
Sexta
tação dos espaços, tanto no pessoas sem deficiência. Entre cílios em áreas rurais (23,5%) do
local de trabalho quanto no as pessoas com deficiência que naqueles situados em áreas
22 14
20 10
20 10
16 6
deslocamento.
visual, 22,5% estavam abaixo urbanas (19,2%).
“A pessoa com deficiência
procura trabalho, mas tem
Adaptação
dificuldade de encontrar ocuNo Brasil, 55% das escolas dos anos iniciais do ensino fundamental
Sol
Sol
Muitas nuvens
Sol
estavam adaptadas para alunos com deficiência. Nas escolas dos
pação, pois há pouca aceitaanos
finais
do
ensino
fundamental,
a
proporção
era
de
63,8%
e
ção dos empregadores, prepara as de ensino médio, de 67,4%. Na distribuição territorial, as
Fases da lua
conceito, pouca acessibilidade
desigualdades regionais são relevantes: apenas 33% das escolas de
para chegar ao local e pouca
ensino médio de São Paulo, por exemplo, eram adaptadas, contra
Nova
Minguante
Crescente
Cheia
acessibilidade. Os empregos
25/09 - 18h54
96,1% em Santa Catarina, no ano de 2019.
17/09 - 18h52
02/10 - 21h15
09/10 - 17h54
que conseguem, em geral, são
26

Filósofo,
autor da
frase
"Errar é
humano"

Mentira
(gíria)

Londrina

Objeto de
estudo do
osteólogo

Maringá

Museu
do (?),
atração
de Seattle

Muda de
lugar ou
de posição

Dani Lins,
jogadora
brasileira
de voleibol

O maior é
a Rússia
Torta, em
inglês

Acidente
Vascular
Encefálico
(sigla)

Curitiba

Paranaguá

A tribo
urbana de
jovens
com franja

Grão
nutritivo
originário
dos Andes

Foz do Iguaçu

Delonga
(fig.)
Alvo dos
mimos
dos avós
A arte de
Valter
Hugo Mãe

Cascavel

NOSSOS RESULTADOS SÃO INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM OS RESULTADOS OFICIAIS

Loterias
BANCO

Comida
refinada
(bras.)

(?)-how:
saber
prático
(p. ext.)

PREVISÃO DO
DO TEMPO
TEMPO
PREVISÃO
DO
TEMPO
PREVISÃO
DO
PREVISÃO
TEMPO
Umuarama
Curitiba
O
mostrador
da bússola
Convocar

Satélite de
Júpiter
Névoa,
em inglês

h

Conterrâneo
de Amado
Batista
Porcada

O "amortecedor" de
colchões
Caminho

"As Três
(?)", peça
teatral de
Tchékhov

Amplo;
dilatado
Compõem
a liturgia

Deus, para
os hebreus
Anjo, em
espanhol

Criado de
nobres
Filho, em
inglês

-0,2%

+0,6% 5,0500 5,4800

-0,2%

TURISMO

+0,6% 5,0500 5,4600

-0,2%

EURO

-1,2% 5,1055 5,1072

-2,0%

MOEDAS X REAL

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

144,16
0,88
1,01
144,90

Iene
R$ 0,0359
Libra est.
R$ 5,86
Peso arg.
R$ 0,036
R$1: 1.354,10 guaranis

POUPANÇA - TR
Período/
Poup. antiga Poup. nova Rem.
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12 básica
20/8 a 20/9
21/8 a 21/9
22/8 a 22/9
23/8 a 23/9
24/8 a 24/9

0,6524
0,6801
0,7079
0,7087
0,7087

0,6524
0,6801
0,7079
0,7087
0,7087

0,1516
0,1792
0,2069
0,2077
0,2077

expediente

Direção-Geral
Clarice Roman
Editor-chefe
Alex Miranda
editoria@tribunahoje.jor.br
www.tribunahoje.jor.br

Umuarama

COMP. AGOSTO

Empresário/empregador

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

Autônomo

1) Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.212,00 (R$ 242,4) a R$ 7.087,22 (R$ 1.417,44). 2) Recebe de jurídicas: a empresa recolhe 11% sobre o máximo de R$ 7.087,22 (R$ 779,59) e desconta do autônomo. 3) Recebe jurídicas e físicas: desconto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 7.087,22 (R$ 779,59). Se
não atingir este teto, recolhe 20%, via carnê, sobre a
diferença até R$ 7.087,22. 4) Aut. especial:sobre R$
1.212,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.

Facultativo

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

Empregados - taxas de desconto

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

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

0,0% 5,1686 5,1692

PARALELO

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

111.935 pontos
%
R$
+0,26%
31,17
-1,44%
68,45
-1,05%
28,30
+6,50%
4,75
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2022: 5ª parcela
+5,02%
3,35
vence em 30/09, com juros Selic de 4,22%.
ÍNDICES
DE INFLAÇÃO
-5,17%
25,86
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
JUL
AGO %m %ano %12m
IGP-DI (FGV)
1,1112
1,0913
1,0867
Paraná 2.206,04 2.111,18 0,23 10,38 12,07
* Correção anual. Multiplique valor pelo índice
Norte 2.051,35 2.177,08 6,13 12,05 2,89
Oeste 2.241,57 2.246,56 0,22 10,08 11,42
SELIC ANUAL: 13,75% | TJLP: 7,01%

© Revistas COQUETEL

PTAX (BC)

IBOVESPA: -0,52%
Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Magazine Luiza ON
Via ON
BTGP Banco S/A

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

www.coquetel.com.br

-0,6%

TABELA DO IR

21/09

Dotado de
membros
de voo

COMERCIAL +0,4% 5,1720 5,1730

BOVESPA

(?) Iturrus- Jornalista e professor
garai, carioca, autor do livro
cartunista "A Nova Escola"
gaúcho
Fronte (Anat.)

% mês

Oscar de
Melhor
Diretor por
"Os Imperdoáveis"
e por
"Menina
de Ouro"

venda

h

h

h

MERC. RURAL

Pode ser reaproveitada na preparação de novos pratos
São necessários ao
paciente
de UTI
Que está
ao lado

21/09
% dia compra

h

(?) Verde:
o absinto

(?)
Segovia,
violonista
Desdém

INDICADORES ECONÔMICOS
DÓLAR

h

h

Proveta

Filé à (?)
Aranha,
prato
carioca

h

Costa do
(?), região
turística
da Bahia

Werner
Schünemann, ator
gaúcho
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Índice de pessoas com deficiência
no mercado de trabalho é de 28,3%
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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. 20/09 físicas 15/09 domésticos 06/09

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

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 21/09
PR
SOJA
168,46
MILHO
75,75
TRIGO
92,53
BOI GORDO 288,30
SUINO
6,40

DIA
30d. Casc.
0,4%
1,2% 166,00
1,1%
0,1% 75,00
-0,6% -16,2% 95,00
-0,1% -3,2% 290,00
0,0% -6,4%
-

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

BOLSA DE CHICAGO
Em 21/09
SOJA
FARELO
MILHO
TRIGO

CONT.
FECH.
nov/22 1.461,25
out/22
454,70
dez/22
685,50
dez/22
903,75

DIA
-17,50
3,90
-6,50
10,00

30d.
4,1%
11,4%
10,0%
17,2%

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 21/09
PRAÇA R$/sc
SEM
SOJA
Cascavel 178,00 -0,6%
SOJA
Paranaguá 190,00 -1,0%
MILHO
Cascavel 84,00 0,0%

30d.
1,1%
0,0%
0,0%

Emails

REPRESENTANTE NACIONAL

editoria@tribunahoje.jor.br

Merconet
(41) 3079-4666

diretor@tribunahoje.jor.br
comercial@tribunahoje.jor.br
assinaturas@tribunahoje.jor.br

@tribunahojenewsumuarama
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TRE distribui oito
milhões de lembretes
de votação no Paraná
O Tr i b u n a l R e g i o n a l
Eleitoral do Paraná (TRE-PR)
está distribuindo 8 milhões
de lembretes (colinhas) para
o eleitorado paranaense. O
documento traz a ordem de
votação que deverá ser seguida
na urna eletrônica para os
cinco cargos em disputa nas
Eleições de 2022 (Deputada ou
Deputado Federal, Deputada
o u D e p u ta d o E s ta d u a l ,
Senadora ou Senador e
suplentes, Governadora ou
Governador e vice e Presidente
da República e vice), além de
disponibilizar espaço para
anotação dos números das

candidatas e dos candidatos.
Solange Maria Vieira, secretária de Planejamento e Logística
de Eleições e de Inovação do
TRE-PR, ressalta a importância
da utilização dos lembretes,
enfatizando que “é imprescindível que as pessoas conheçam a ordem de votação e os
números de suas candidatas e
de seus candidatos. A utilização
do documento poderá reduzir
incidentes envolvendo o desconhecimento dessas informações, além de otimizar o fluxo de
votação, com a redução de filas
de espera nos locais de votação”.
Os cartórios eleitorais do

Paraná já receberam os lembretes para distribuição no âmbito
das respectivas zonas eleitorais.
As eleitoras e os eleitores
podem consultar os números
das candidatas e dos candidatos de preferência no Portal
Divulgação de Candidaturas e
Contas Eleitorais, do TSE.
À exceção do cargo de
Presidente da República e vice,
os demais concorrem exclusivamente em âmbito estadual,
devendo o eleitorado estar
atento a quais são as candidatas e os candidatos que estão
concorrendo a cargos eletivos
no estado do Paraná.

O Tr i b u n a l R e g i o n a l
Eleitoral do Paraná (TRE-PR)
determinou que o ex-procurador da República Deltan
Dallagnol (Podemos) retire
do ar vídeos em que chama
o Supremo Tribunal Federal
(STF) de “Casa da Mãe Joana”.
Ex-coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato,
Dallagnol é candidato a deputado federal pelo Paraná e criticou a Suprema Corte em suas
redes sociais.
Na decisão, a juíza auxiliar
Melissa de Azevedo Olivas atendeu ao pedido do Ministério
Público Eleitoral (MPE). Ela
considera que as postagens
seriam “claramente um ataque

à instituição suprema do Poder
Judiciário brasileiro” e cobrou
a retirada dos vídeos do ar em
um dia, sob pena de multa de
R$ 5 mil. As postagens já foram
retiradas do ar.
Nas postagens, Deltan dizia:
“Pessoal, essa casa até pouco
tempo era conhecida como
a suprema corte do país, e é
uma casa essencial pra democracia. Mas infelizmente ela se
tornou a casa da mãe Joana,
uma mãe para os corruptos
do nosso país. Por aqui passou a anulação de sentenças,
a soltura de corruptos, o fim da
prisão em segunda instância e
muito mais. Foi aqui também
que aconteceu a metamorfose

DIVULGAÇÃO

Dallagnol tira do ar vídeo em que
chama STF de “Casa da Mãe Joana”

o blogueiro Allan dos Santos a
‘subtrair-se’ de ordem da Corte
máxima.
O despacho também faz
referência a um post em que
a magistrada ‘aparentemente
menospreza o cargo que
ocupa’, além de suposta participação da juíza ‘em congresso
com conotação aparentemente política’.
Salomão entendeu que os
fatos que chegaram ao conhecimento da Corregedoria
eram graves e ganham ainda
mais relevância quando se
considera que a magistrada

Preço do voto

Em 23 dias, os candidatos às eleições do Paraná já receberam
o equivalente a R$ 27 por eleitor para a campanha no Estado.
Esse valor representa um aumento de 28% em relação a todo o
primeiro turno da campanha há quatro anos, quando esse mesmo
voto custou R$ 21. De acordo com a prestação de contas parcial
da campanha entregue pelos candidatos à Justiça Eleitoral,
entre os dias 16 de agosto e 8 de setembro, eles receberam R$
227.704.241,67 no período, contra R$ 169.229.521,87 recebidos
durante todos os 50 dias de campanha de 2018, um aumento de
34,55%. Isso significa que na metade da campanha deste ano,
os candidatos arrecadaram R$ 58 milhões a mais em recursos
do que todo o primeiro turno de 2018. Atualmente, o Estado
tem 8,4 milhões de eleitores. Em 2018, o Paraná tinha 7.971.087
eleitores. Há quatro anos, o Estado teve 1.288 candidatos. Neste
ano, 1.583 disputam a eleição no Paraná.

Gabinete paralelo

O delegado Raphael Soares
Astini, da Polícia Federal em
Santos, pediu ao STF que
suspenda liminarmente o
inquérito que atinge o exministro Milton Ribeiro e
pastores do ‘gabinete paralelo’
no MEC em razão de suposto
abuso de autoridade do
presidente da investigação,
Bruno Calandrini. Responsável
por prender o aliado do
presidente Jair Bolsonaro
na Operação Acesso Pago,
em junho, Astini contesta o
fato de ser investigado, em
apuração que diz ser ‘paralela,
sem autorização e justa causa’,
por suposta prevaricação com
a não transferência de Ribeiro
à Brasília.

Vingança

O delegado quer o
arquivamento das apurações
que atingem ele e outros
policiais, alegando que
Calandrini ‘pode estar usando’
o inquérito ‘como vingança
pessoal’. As investigações
‘não compreendem o
objeto inicial estipulado’
pelo MPF. “Considerando o
constrangimento ilegal imposto
ao paciente, consistente em se
submeter a inquérito policial
que tramita de forma irregular,
sem autorização da Ministra
Supervisora (Carmém Lucia),
e com instrução ilegal, isto
produção de peças apartadas e
com objeto diferente das razões
que motivaram a instauração”.

Discurso na ONU
NA decisão, a juíza considera que as
postagens seriam “um ataque à instituição
suprema do Poder Judiciário brasileiro”
e cobrou a retirada dos vídeos do ar em
um dia
de um político que passou de
presidente condenado por
corrupção para candidato a
presidente”.

Caso da Juíza e do blogueiro
O ministro Luis Felipe
Salomão, corregedor nacional de Justiça, instaurou
reclamação disciplinar contra
a juíza Ludmila Lins Grilo, do
Tribunal de Justiça de Minas,
por suposta ‘conduta nas
redes sociais incompatível
com seus deveres funcionais
de magistrada’.
No despacho em que determina a apuração contra a magistrada, Salomão cita publicações
com tom ‘depreciativo’ sobre
decisões do Supremo Tribunal
Federal e da Justiça Eleitoral e
‘aparente tentativa de auxiliar’
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tem mais de 300 mil seguidores no Twitter, onde foi publicada parte das postagens
questionadas.
Além disso, o corregedor
determinou cópia integral do
procedimento aberto contra a
juíza para o gabinete do ministro
Alexandre de Moraes, tendo em
vista o ‘possível envolvimento’
da juíza com Allan dos Santos,
investigado no inquérito das
milícias digitais. Na avaliação
do ministro, a suposta ligação
‘pode ser de interesse processual para os fatos examinados’
no bojo da apuração.

A campanha à Presidência da República de Lula (PT) acionou o
TSE para impedir que o presidente Jair Bolsonaro (PL) utilize em
sua campanha à reeleição trechos do discurso proferido ontem na
Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU). Para o PT, o chefe do
Executivo cometeu abuso de poder político e econômico ao usar
a prerrogativa de presidente para defender seu governo e atacar,
embora sem citação nominal, o rival às vésperas das eleições. “No
meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no
País. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda
presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras por má gestão,
loteamento político e desvios chegou a casa dos US$ 170 bilhões.
O responsável por isso foi condenado em três instâncias por
unanimidade”, disse Bolsonaro na ONU.

Censura

Na ação apresentada à Justiça, a coligação petista pede a
proibição do uso político do discurso, a exclusão do vídeo do
pronunciamento que consta do canal do YouTube da TV Brasil e
a remoção de publicações em redes sociais. A peça argumenta
que Bolsonaro transformou o discurso na ONU em um comício.

ICMS telefonia

A Anatel determinou às prestadoras de serviços de
telecomunicações o repasse imediato aos consumidores da
redução das alíquotas do ICMS. A medida visa o cumprimento
da Lei Complementar que estabeleceu um teto para o ICMS
que incide sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações
e transportes coletivos. A legislação não permite às unidades
federativas cobrar taxas com percentual acima da alíquota
estabelecida nas operações de caráter geral, que varia entre 17%
e 18%. A determinação não se aplica às prestadoras de serviços
de telecomunicações abrangidas por regime tributário que não
implica na redução de alíquota de ICMS, como o Simples.

@tribunahojenewsumuarama
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Municipalismo

Ricardo Barros (PP), líder no governo de Jair Bolsonaro
e candidato pela renovação de mandato como deputado
federal, destaca a liberação de recursos federais para a
obras do hospital da cidade de Pitanga e a construção de um
centro de convenções em Maringá. Para as obras do hospital
estão sendo destinados cerca de 5,5 milhões em emenda
parlamentar, a construção do centro de convenções em
Maringá receberá 19, 1 milhões.

Queijo Super Ouro

A Cooperativa Witmarsum,
localizada em Palmeira, a
cerca de 80 km de Curitiba,
recebeu dois prêmios em
sua primeira participação
no 2º Mundial do Queijo do
Brasil, que aconteceu no
último final de semana, em
São Paulo. Entre mais de
mil queijos concorrentes
de todo o mundo, o tipo
Appenzeller Witmarsum
conquistou o prêmio Super
Ouro, nota máxima dos
jurados.

Tebet em Maringá

Simone Tebet estará no
dia 26 de setembro em
Maringá, para realizar
atos de campanha. A
candidata do MDB à
presidência da República
vai estar acompanhada
do vice-prefeito Edson
Scabora (MDB), do
presidente estadual da
sigla, deputado estadual
Anibelli Neto, do deputado
federal Sergio Souza e
do candidato ao Senado
Federal, o ex-governador
Orlando Pessuti.

Infraestrutura

Em encontro com
representantes do Sindicato
das Indústrias da Construção
Civil no Estado do Paraná
(Sinduscon-PR) na sede da
entidade, em Curitiba, o
governador Ratinho Júnior
reiterou que o Paraná deve
continuar a investir forte
em grandes projetos e obras
de infraestrutura ao longo
dos próximos quatro anos
em parceria com o setor
produtivo.

Banco de projetos

O governador destaca a
importância do Banco de
Projetos, iniciativa que
destinou R$ 350 milhões
para elaboração de projetos
de engenharia. A medida
viabiliza e agiliza obras de

reestruturação de rodovias,
ferrovias e da segurança
pública. O formato é
inédito e foi desenvolvido
para resolver os grandes
gargalos, o maior
aporte de recursos para
planejamento da história
do Estado.

Gás de cozinha

O preço do botijão nas
revendas subiu novamente
durante a semana, de
acordo com a pesquisa de
preços da ANP (Agência
Nacional do Petróleo, Gás
e Biocombustíveis). A alta
foi de 1,2%, com o botijão
de 13 quilos, mais usado
por residências, passando
de R$ 111,91 para R$
113,25, na média nacional.
Foi a terceira semana
consecutiva de alta,
embora os percentuais
tenham sido bem menores
nas semanas anteriores.

Piso da enfermagem

O Senado pretende votar
até a próxima semana o
Projeto de Lei que permite
que estados e municípios
possam realocar recursos
para o combate à covid-19
para outros programas na
área da saúde. A proposta,
que tem o apoio da
Confederação Nacional
dos Municípios (CNM),
pode liberar cerca de R$
27,7 bilhões não utilizados
e, com isso, viabilizar o
pagamento do piso salarial
dos enfermeiros, suspenso
pelo Supremo Tribunal
Federal (STF).

Sobre o piso

O piso salarial para
enfermeiros foi aprovado
pelo Congresso Nacional
no valor de R$ 4.750,
sendo 70% desse valor –
R$ 3.325 – aos técnicos de
enfermagem; e 50% – R$
3.325 – aos auxiliares de
enfermagem e parteiras.

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

TCE e MP convergem
em ações de combate
à corrupção no Estado
A convergência de percepção e iniciativas entre
o Tribunal de Contas e o
Ministério Público do Estado
do Paraná na forma de se
combater a corrupção foi destacada pelo conselheiro Ivens
Linhares, durante seminário na
sede do MP-PR, em Curitiba.
No evento foi lançado o projeto Agentes da Cidadania, ao
mesmo tempo em que se debateu a nova Lei de Improbidade
Administrativa. A iniciativa
visa atualizar quanto à legislação e expor os mecanismos
de enfrentamento aos ilícitos
cometidos contra a administração pública.
Segundo Linhares, que
representou o presidente do
TCE-PR, conselheiro Fabio
Camargo, há um entendimento comum de que o combate à corrupção deve ir além
da análise de processos, com

estímulo ao controle social.
Ele deu como exemplos a realização do Projeto Jovem no
Controle que, em conjunto
com a Secretaria de Estado
da Educação e do Esporte
(Seed-PR), vai levar à rede
pública disciplinas com conceitos básicos sobre a administração pública.
“COMPARSA PERVERSO”
Lembrando que a corrupção “tem como comparsa
perverso o mau gestor, que
gera ambiente para que a
corrupção se desenvolva”, o
conselheiro do TCE-PR abordou também a nova sistemática de prestação de contas

anuais (PCAs) dos municípios,
que está sendo implantada e
irá além da análise dos números
para uma avaliação das políticas
públicas implantadas pela gestão, em áreas vitais como educação, saúde e assistência social.
“A iniciativa visa analisar
frente ao que a lei determina
o que está sendo realizado,
estabelecendo uma capilaridade com a coleta de informações de parte de quem está
na base deste processo através
de questionários”, explicou
Linhares, reforçando a existência de um entendimento
comum entre as duas instituições sobre o combate ao mau
uso do recurso público.

“Pântano da corrupção”

Na abertura do evento, o procurador-geral de Justiça do Paraná, Gilberto Giacoia, que presidiu os trabalhos, destacou as ações do MP-PR como “mais uma iniciativa para tentar afastar o país do pântano
da corrupção que tanto afeta nossa estabilidade moral e política”.

TSE referenda a autorização para
apoio da Força Federal em 11 estados
Po r u n a n i m i d a d e , o
Plenário do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) referendou as
decisões do presidente da
Corte, ministro Alexandre de
Moraes, que autorizaram a
requisição para apoio da
Força Federal em 568 localidades de 11 estados do país
a fim de reforçar a segurança
durante o primeiro turno das
Eleições 2022, marcado para
o dia 2 de outubro.
No estado do Rio de
Janeiro, o contingente da
Força Federal deve atuar em
167 localidades de diversas
zonas eleitorais, conforme
s o l i c i ta çã o d o Tr i b u n a l
Regional Eleitoral. A Corte
Eleitoral do Maranhão solicitou apoio para 97 localidades. No Piauí, a requisição
foi para 85; no Pará, para 78;
no Amazonas, para 31; e, no
Ceará, para 36 localidades.
Também foram deferidos
pedidos dos TREs do Acre,
Alagoas, Mato Grosso do Sul,
Mato Grosso e Tocantins.
Entre as solicitações constantes dos processos

DIVULGAÇÃO
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DE acordo com a regra, o TSE pode requisitar o apoio para garantir o livre exercício do voto,
a normalidade da votação e da apuração dos resultados
administrativos analisados
hoje, estão o apoio logístico,
inclusive em terras indígenas.

PREVISÃO LEGAL
A possibilidade de requisição do auxílio das Forças
Federais pelo TSE está prevista na legislação desde 1965.
O Código Eleitoral estabelece
que cabe privativamente ao
TSE “requisitar Força Federal
necessária ao cumprimento
da lei, de suas próprias decisões ou das decisões dos tribunais regionais que o solicitarem, e para garantir a
votação e a apuração”.
De acordo com a regra, o

TSE pode requisitar o apoio
para garantir o livre exercício
do voto, a normalidade da
votação e da apuração dos
resultados. Para tanto, os TREs
devem encaminhar o pedido
indicando as localidades e
os motivos que justifiquem
a necessidade de reforço na
segurança, com a anuência
da Secretaria de Segurança
dos respectivos estados.
Os pedidos aprovados
pelo TSE são encaminhados
ao Ministério da Defesa, órgão
responsável pelo planejamento e pela execução das
ações empreendidas pelas
Forças Armadas.
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Tempestade prevista Esplanada
pelo Simepar deixou
rastro de destruição
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O alerta já havia sido dado
na terça-feira (20), sobre um
temporal que poderia atingir
Umuarama na quarta-feira,
21. A previsão estava certa.
Umuarama foi atingida por
uma tempestade no início da
tarde que deixou muitos estragos. Em algumas regiões da
cidade foi registrada chuva de
granizo fraca (como o centro e
no bairro parque Bandeirantes,
Guarani e adjacências).
O Corpo de Bombeiros foi
acionado por volta das 13h para
cortar uma árvore que caiu na
Rua Nossa Senhora Aparecida,
no Jardim Independência. A
princípio a queda aconteceu em
cima de um veículo.
Em alguns pontos da
cidade houve o registro de
enxurradas. A Defesa Civil

DANILO MARTINS/OBEMDITO

Para os ricos

BOMBEIROS foram mobilizados para cortar os galhos e o tronco de uma árvore que caiu
sobre um carro em um dos bairros da cidade
informou que até às 13h10
não havia nenhuma solicitação para apoio.
O Instituto de Meteorologia
Simepar divulgou que a instabilidade esteve bastante elevada
em toda a região Noroeste e
também em parte da região do

OBEMDITO

Norte Pioneiro no Paraná, onde
aconteceram chuvas fortes, com
muitos raios.
A previsão indica que na
quinta-feira (22) deve ser de
céu claro na cidade e temperaturas seguem variando entre
14ºC e 22ºC.

Um dos lugares mais atingidos pelo temporal foi o Parque Industrial.
Vários moradores tiveram suas casas alagadas e erosões se formaram
nas ruas. A Prefeitura divulgou uma nota informando que a Secretaria
Municipal de Assistência Social necessita, com urgência, da doação
de colchões (casal e solteiro) para serem repassados a famílias do
bairro. As doações podem ser entregues ainda hoje na sede da
Assistência Social, que fica no antigo Fórum. Os telefones são (44)
3906-1020 e 98457-1115. As famílias que necessitarem de
apoio foram orientadas ainda a procurar hoje (quinta-feira, 22) à
Associação Vida e Solidariedade – Dona Maria da Sopa a partir
das 8h. Equipes do Cras vão atender a todos.

Durante todo o período da
manhã e início de tarde da
quarta-feira (21), o Corpo de
Bombeiros de Altônia (cidade
localizada a 79 quilômetros
de Umuarama) atendeu ocorrências envolvendo quedas
de árvores sobre residências,
galhos caídos, regiões com
grandes alagamentos arrastando veículos e até destelhamento de imóveis.
A procura por socorro no
quartel dos bombeiros começou pouco depois que a chova,
por volta das 8h, os moradores
pediam ajuda com lonas e materiais para cobrir os telhados das
residências que tiveram as telhas
arrancadas pela ventania que
chegou a 37 km/h. Os bairros

OBEMDITO

Altônia também foi atingida por
temporal que deixou estragos

EM Altônia foram registrados alagamentos em diversos pontos. Neste bairro, os carros
quase ficaram cobertos pela enxurrada
mais afetados pela intempérie
na cidade até o momento foram
o Jardim Panorama e o Jardim

Planalto. Não houve registro de
pessoas feridas. (Colaboração
– Obemdito)

A gestão Jair Bolsonaro governa
para ricos. É uma das principais
radiografias reveladas na
pesquisa que será divulgada
hoje pela Confederação
Nacional da Indústria. Para
77% dos brasileiros ouvidos,
o Governo favorece os mais
ricos, enquanto apenas 14%
dizem que o Estado ajuda os
mais pobres. De acordo com a
pesquisa Agenda de Prioridades,
os mais abonados discordam: entre aqueles cuja renda familiar
supera cinco salários-mínimos está o menor percentual de quem
diz que o Governo favorece os mais abastados. A pesquisa
elenca saúde, educação e geração de emprego como as
pautas mais fundamentais na atuação do próximo presidente.
Quando perguntados sobre as áreas que mais melhoraram
nos últimos quatro anos, 42% dos entrevistados apontaram
“nenhuma área” como resposta. Na sequência, aparecem
educação e saúde, ambas com 7%, geração de emprego (6%),
programas sociais (5%), infraestrutura/obras (5%) e segurança
(4%). O Instituto FSB Pesquisa entrevistou pessoalmente 2.030
cidadãos com idade a partir de 16 anos, nas Unidades da
Federação (UFs). A margem de erro no total da amostra é de 2
pp, com int Estados e DF, entre 16 e 21 de agosto.

Boom hoteleiro

Está em alta o setor
hoteleiro da não mais
pacata Pirenópolis, cidade
histórica cravada no cerrado
entre Brasília e Goiânia. Um
levantamento desta semana
da prefeitura constatou um
aumento de mais de 200%
no registro oficial de casas de
hospedagens e de pousadas
do município em apenas três
anos. Em 2019 eram 165
pousadas, e agora são 498. As
casas de temporada passaram
de 262 para 800 unidades no
mesmo período.

Raça no mercado

Os principais empresários e
governantes brasileiros são
brancos. Um levantamento
da plataforma da Vagas.com
mostra que a participação da
população negra é a menor
nos níveis pleno, sênior,
de gerência e diretoria.
Segundo a pesquisa, os
negros representam 3,6% dos
cargos de nível pleno contra
5,5% dos brancos, e 4,6%
dos amarelos. Na posição
de diretoria a diferença
é mais acentuada: 0,4%
desses cargos são ocupados
por negros enquanto os
brancos aparecem com
1,1%, amarelos com 0,9%
e indígenas (0,4%). Os
negros só lideram posições

operacionais (33,2%) e
técnicas (6,3%).

Notícias eleitorais

As eleições brasileiras estão
movimentando o mundo
(virtual) das notícias.
Segundo levantamento
da Nexis Newdesk foram
contabilizados desde o
início da campanha até dia
18 de setembro 14,7% de
publicações sobre eleições
com viés positivo, 13,5%
de cunho negativo e 71,7%
das notícias foram neutras.
Desse total, 53% foram em
português, 24,7% em inglês,
20,5% em espanhol e 1,7%
em francês.

Dinheiro no País

O dinheiro começa a aparecer
no País pós-pandemia.
Segundo o Branco Central, os
Investimentos Estrangeiros
Diretos no Brasil até maio
de 2022 saltaram 52% face
aos recursos recebidos no
mesmo período de 2021.
O IDP acumulado nesse
período foi de US$ 57,8
bilhões ante US$ 47,3
bilhões no mesmo período
do ano anterior. O Estado de
São Paulo é um dos destinos
principais dos investimentos
– nos últimos três anos
recebeu pelo menos
R$ 20 bilhões.

reportagem@colunaesplanada.com.br
Whatsapp/celular (61) 99855-3339
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‘Bunker’ na mata escondia cinco
toneladas de maconha em Icaraíma
Policiais Militares do
Batalhão de Polícia Ambiental
de Umuarama apreenderam,
entre o final da tarde e início
da noite da última terça-feira
(20), cinco toneladas de maconha. A droga foi encontrada
escondida em uma construção subterrânea, um tipo de

‘bunker’, cuidadosamente
preparado para armazenar
mercadorias ilícitas, no interior de uma propriedade rural
situadas nas proximidades do
distrito de Vila Rica do Ivaí, em
Icaraíma (cidade situada a 60
quilômetros de Umuarama).
De acordo com as

informações repassadas pelo
comando da Polícia Ambiental,
a apreensão foi realizada no
âmbito da Operação Hórus e
aconteceu durante um patrulhamento que as equipes realizavam pela região.
Os policiais ambientais
avistaram uma abertura em

Felipe Titto esbanja carisma em
evento memorável em palestra
A palestra Inovação &
Negócios, com Felipe Titto,
lotou o Metropolitan Centro de
Eventos na noite da última terça-feira (20). O evento comemorou o 58º aniversário da
Aciu e marcou mais uma etapa
da segunda edição do projeto
Inovação & Negócios, realizado
em parceria com o Sebrae.
O ator, apresentador,
empresário, influenciador digital, artista circense e chefe de
cozinha é um dos nomes mais
requisitados pelo mercado

publicitário e uma estrela em
ascensão, com aproximadamente seis milhões de seguidores no Instagram.
Embora não faltem convites, Titto considera improvável participar de telenovelas
em um futuro próximo, em
função da agenda sobrecarregada. Entretanto, mencionou a possibilidade de integrar o elenco de um filme que
será lançado por streaming
como projeto plausível para
diversificar sua atuação nos

próximos meses.
Atualmente, se dedica a
empresas diversos segmentos, é um dos apresentadores do Shark Tank Brasil e
realiza cerca de vinte palestras por mês.
“Tivemos uma palestra com
muitos diferenciais e valeu
muito o esforço para a viabilização do projeto”, avalia o presidente da Aciu, Miguel Fuentes
Romero Neto, agradecendo as
parcerias com a Gazin, Sicredi,
Vibe Criativa e CredFácil.

uma região de mata e deram
início a uma investigação,
ocasião em que descobriram
o bunker subterrâneo.
Eles se surpreenderam com
a estrutura, que era feita com
paredes de concreto e laje,
que era coberta por terra e
folhas. Um pequeno alçapão
era usado como entrada para
o bunker, onde estava armazenada a droga. Inúmeros tabletes de maconha foram localizados lá.
Os policiais verificaram os
arredores, porém nenhum
suspeito ou responsável pela

mercadoria foi localizado.
A d r o ga f o i a p r e e n dida e encaminhada para
a 7ª Subdivisão Policial de
Umuarama, e de acordo com
a polícia, a apreensão resulta
em um prejuízo estimado em
R$ 5 milhões ao tráfico e crime
organizado.
Pra se ter uma ideia da
quantidade de entorpecente
apreendido, foi necessária a
utilização do caminhão guincho do 25º Batalhão da Polícia
Militar de Umuarama para
transportar os fardos de maconha até a Delegacia de Polícia.
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Após seis meses de competição, o
Campeonato Virtual Esportes Citadino
de Futsal – Chave Ouro definiu os finalistas na noite da última terça (20), com
a disputa dos jogos semifinais. A bola
rolou no Ginásio de Esportes Amario
Vieira da Costa, nas partidas de volta,
e depois de uma verdadeira chuva de
gols a Clínica Veterinária Santa Clara e
a equipe XBET99 garantiram lugar na
final do maior campeonato de futsal
amador do interior do Estado, que premiará o campeão com um carro 0 km.
Após vitória por 7 a 0 contra a equipe
Ó O Gás, os atletas da Clínica Santa Clara
festejaram a conquista da primeira vaga
da final. Na partida seguinte, valendo
a segunda vaga, a disputa foi mais
equilibrada e terminou empatada no
tempo normal. A decisão foi então para
as cobranças da marca do pênalti e
com placar de 4 a 2 a equipe XBET99/
CamTruck/Galles Importados/ Casa &

Piscina venceu derrotou o Vale Sorte/
Salada Grill e se classificou.
Depois de 801 gols marcados durante
todos os jogos, o Virtual Esportes
Citadino de Futsal terá sua final no
próximo dia 30, às 21h, no Ginásio de
Esportes Professor Amário Vieira da
Costa. “A entrada será gratuita e teremos
o sorteio de muitos brindes para todos
os torcedores que vierem prestigiar o
evento”, convida a coordenadora da
competição, professora Karina Moraes.
A entrega da premiação ocorrerá ao
final da disputa do título. Além de um
carro 0 km para o campeão, a organização premiará o segundo lugar com R$
2 mil e o terceiro colocado vai faturar
R$ 1 mil. O prefeito Hermes Pimentel
agradece a todos os atletas e dirigentes
das equipes que participaram da competição neste ano e assegurou apoio
para que em 2023 a próxima edição da
festa esportiva seja ainda maior.

Smel já prepara a Copa de Futsal
Infantil dentro do mês da Criança
Por outro lado, em referência ao
mês em que é comemorado o Dia das
Crianças, a Secretaria de Esporte e
Lazer (Smel) está preparando mais uma
grande competição. Já estão abertas as
inscrições para a Copa Smel de Futsal
Infantil, que está de volta após uma
pausa de dois anos em virtude da pandemia de Covid-19.
As inscrições são gratuitas e já podem
ser feitas na Secretaria de Esporte e Lazer,

que funciona no Ginásio Amário Veira da
Costa. A disputa será nas categorias sub-07
(para atletas nascidos em 2015 ou 2016),
sub-09 (nascidos em 2013/2014), sub-11
(nascidos em 2011/2012), sub-13 (nascidos em 2009/2010) e sub-15 (crianças nascidas entre os anos de 2007 e 2008).
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (44) 3906-1090 com
a coordenadora da competição, professora Karina Moraes.

DIVULGAÇÃO

Com o crescente calendário da F1, que em 2023
já realizará 24 GPs, Valtteri Bottas, da Alfa Romeo,
acredita que um limite deve ser implementado, pois
segundo ele, os recursos teriam que ser tantos que seria
necessárias “duas equipes”. Na última terça (20), foi
anunciado o calendário de corridas para 2023, que
possui 24 corridas, ou seja, duas a mais do que este
ano. Questões foram levantadas referentes a saúde e
bem-estar dos membros das equipes, que terão um cronograma extremamente cheio e apertado
para cumprir. As equipes terão que começar a alternar membros da equipe, com as disposições
atuais do Acordo da Concórdia entre as equipes de F1 e FIA tendo o limite máximo de 25 corridas
por ano. Bottas espera que esse acordo seja cumprido, além de que uma mudança na organização dos
funcionários e como as coisas funcionarão será crucial para os fins de semana de corrida.

REALIZAÇÃO

INFORMAÇÃO

(44) 3056-6504

ASSESSORIA/SECOM

Definidos os times finalistas da
Chave Ouro Citadino de Futsal

DEPOIS de 801 gols marcados durante todos os jogos, o Virtual Esportes Citadino de Futsal terá sua final no
próximo dia 30, às 21h no ‘Vierão’

Rodada final – 30/09

Às 19h a disputa pelo 3º lugar será entre o time do Ó O Gás, que enfrenta o Vale
Sorte/Salada Grill. Às 20h30, o Protocolo de jogo segue a entrada dos finalistas. Às
21h acontece a partida final, entre a Clínica Santa Clara e o XBET99/CamTruck/Galles
Importados/Casa & Piscina.
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Município busca financiamento
para adiantar obras estruturantes
Obras estruturais importantes da Prefeitura de Umuarama
podem ser adiantadas com a
mudança da fonte de recursos. O município estuda a
adesão ao programa de financiamento à infraestrutura e ao
saneamento voltado ao setor
público da Caixa Econômica
Federal – o Finisa –, com processos de contratação e prestação de contas mais ágeis e
simplificados. Reunião neste
sentido foi realizada na terça-feira, 21, entre o prefeito
Hermes Pimentel, secretários,
engenheiros e representantes
da instituição financeira.
A intenção, segundo o prefeito, é acelerar a realização
de obras que são aguardadas
há anos pela população, como
a implantação da avenida
Pedromiro José Fernandes –
no trecho municipalizado da
rodovia PR-580, entre a avenida Rio Grande do Norte e
o trevo de acesso ao Parque
Jabuticabeiras, e o pontilhão
sobre a avenida Ivo Sooma,

ligando as marginais e facilitando o acesso ao Conjunto
Habitacional Sonho Meu.
“Para a avenida Pedromiro
Fernandes, a Prefeitura já
aguarda recursos há cerca de
três anos. O projeto está em
análise no Paraná Cidade,
na Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Urbano, e
por meio do Finisa o município conseguiria licitar a obra
ainda este ano, para início no
começo de 2023. É o mesmo
caso da trincheira para melhorar o acesso ao Sonho Meu.
Precisamos destravar essas
obras para dar mais segurança
e comodidade à população”,
justificou Pimentel.
Os dois projetos compreendem o investimento aproximado de R$ 16 milhões. Outra
iniciativa que também pode
ser financiada por meio do
Finisa – tudo dentro da capacidade de endividamento do
município – é a instalação de
uma usina fotovoltaica, para
gerar energia solar e reduzir

JOSÉ A. SABINO/SECOM

UMA iniciativa é a instalação de usina fotovoltaica, que vai reduzir a conta de energia. A estimativa de investimento é de R$ 6 a R$ 8 milhões
a conta paga mensalmente
à companhia de energia elétrica do Estado. A estimativa
de investimento é de R$ 6 a R$
8 milhões.
“Temos recebido várias propostas de municípios de toda
a região e a maioria tem sido
aprovada. O Finisa tem tarifas
reduzidas, dois anos de carência para início do pagamento,
pouca burocracia e condições
especiais para as prefeituras”,

disse o superintendente executivo de governo para o Norte
do Paraná, Ruy Barone, que
estava acompanhado do superintendente de varejo Luciano
Herkenhoff Carvalho Júnior e
da gerente-geral em exercício
Renata Pombo de Souza.
Participaram da reunião,
ainda, os secretários municipais de Obras, Gleison Alves
de Andrade, e da Fazenda,
Gislaine Alves Vieira de Marins,

além das respectivas equipes
técnicas. “A Caixa nos enviará
uma carta consulta que será
preenchida e devolvida.
Depois o processo será submetido à avaliação da Câmara
de Vereadores para, havendo
aprovação, o financiamento
ser contratado pelo município. Enquanto isso a Prefeitura
deve finalizar os projetos e preparar as licitações”, explicou a
secretária da Fazenda.

Abertas inscrições para curso gratuito de auxiliar de costura
A Prefeitura de Umuarama
está oferecendo uma ótima
oportunidade para quem
quer aprender a costurar.
Estão abertas as inscrições
para o curso de auxiliar de
costura, adquirido pelo município junto ao Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial
(Senai). Os interessados
devem procurar a Agência do
Trabalhador para a matrícula.
As aulas serão de segunda
a sexta, das 13h30 às 17h, e
a previsão de início é 10 de
outubro.
A participação é gratuita,
porém as vagas são limitadas
e a seleção dos alunos respeitará a ordem de inscrição. “O
curso é fruto de uma parceria
entre a Prefeitura e o Senai.
O prefeito Hermes Pimentel
tem ampliado os investimentos na qualificação da mão de
obra, que além de melhorar as
chances de contratação dos
trabalhadores também contribui para a elevação na qualidade do emprego”, destacou o
gerente da agência, Reginaldo
Barros.

Além disso, a formação na
área de costura estimula o
empreendedorismo, pois os
alunos podem realizar serviços
em casa e quem sabe abrir o
próprio negócio, iniciando
uma pequena facção. “O
poder público precisa fomentar atividades produtivas
JOSÉ A. SABINO/SECOM

nas mais diversas áreas, em
nossa cidade. A Secretaria de
Indústria e Comércio entende
esse papel e, por meio da
Agência do Trabalhador, tem
atuado de maneira constante
para que diferentes ações
aconteçam”, acrescentou
Pimentel.

Para o prefeito, quanto
mais a economia se desenvolve maior é a pressão por
trabalhadores qualificados. O
curso de auxiliar de costurar
tem duração prevista entre 10
de outubro e 16 de dezembro.
Os requisitos são: idade acima
de 15 anos e 4ª série do ensino

fundamental. A Agência do
Trabalhador disponibilizou 16
vagas e os interessados devem
comparecer levando cópias
dos documentos pessoais (RG
e CPF) e um comprovante de
endereço atual. Mais informações pelo fone (44) 3621-1100.

Em virtude do Dia da Árvore, comemorado em
21 de setembro, em todo o país, a Secretaria do
Meio Ambiente deu uma pausa na poda e corte de
árvores em Umuarama para se dedicar exclusivamente
ao plantio de espécies nativas e mudas adequadas à
arborização urbana durante esta semana, contemplando áreas de preservação, vias públicas e o entorno
do Lago Tucuruvi. Desde a segunda (20), dezenas
de mudas de ipês brancos, amarelos e roxos estão
sendo plantadas, bem como da árvore samambaia e
outras espécies. A previsão é de que cerca de 1 mil
mudas sejam plantadas até sexta-feira, 23. A escolha
das espécies obedece uma lei que instituiu o Plano de
Arborização Urbana do município. “Vamos recuperar
um trecho de mata nativa que foi derrubada durante
a urbanização e a construção do lago. O lugar que
hoje tem apenas um gramado receberá mudas de
várias espécies para recompor a vegetação e proteger
as nascentes do ribeirão Tucuruvi, que abastecem a
represa. Além do caráter ambiental, esse plantio vai
dar um novo aspecto a um dos locais mais visitados
pela comunidade para o lazer e a contemplação da
natureza”, destacou o prefeito Hermes Pimentel.

@tribunahojenewsumuarama
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Prefeitura abre PSS para contratar novos professores
Uma portaria foi publicada de Regime Administrativo
ontem (21) pela Prefeitura de Especial para o emprego
Umuarama para a contratação público de professor de
de professores pelo sistema de Educação Infantil, com 40
PSS. São 60 vagas para atua- horas, e professores para
ção nos anos iniciais do Ensino Séries Iniciais e de Educação
Fundamental, 11 vagas para Física, com 20 horas.
Educação Física, além de outras
Para essas vagas do
para a formação de Cadastro de Cadastro de Reserva, com
Reserva. Os salários vão de R$ 40 horas, o salário será de
1.644,54 a R$ 3.289,06 e todos R$ 3.289,06, já para 20 horas
os detalhes já estão no Edital a remuneração será de R$
disponibilizado no site do 1.644,54. “Segundo especificado no edital, estima-se que
município.
contrato Quinta-feira
é por meio
800 profissionais
devem realizar
22 de setembro
de 2022
8OVARIEDADES

o PSS. Teremos 52 vagas de
ampla concorrência, três para
pessoas com deficiência (PCD)
e cinco vagas para afrodescendentes”, detalha Mauriza.
Já para o cargo de professor para atuação específica em Educação Física, é
preciso ter graduação superior em Educação Física com
Licenciatura Plena quando
da posse e vencimento de R$
1.891,22. “Estimamos que ao
menos 200 profissionais vão
disputar as nove vagas de

ampla concorrência, uma PCD
e uma exclusiva para afrodescendente, ressaltando que

do

todos os candidatos passarão
por provas escrita objetiva e de
títulos”, afirma.

Cinema

SORTEIO REALIZADO DIA 26/09
SERÁ SORTEADO 2 GANHADORES

SAIBA MAIS

PARTICIPE

(44)3056-6050

@oparana hojenews
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Instrumento de
grupos de
forró
Domínio
Aspirar
comercial
(remédio)

Qualificação do
crime de
estupro
de
Aspirar
vulnerável
(remédio)
Qualificação do
crime de
estupro de
vulnerável

A Cidade
Eterna
Área verde
do deserto

O braço
direito do
senhor de
engenho

Lipase e
esterase

Material
da "casca" da fibra óptica

Álbum
de
O braço
Michael
direito do
Jackson
senhor de
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Solenidade

Pesar pela
morte de
alguém

Apartamento (red.)
Sufixo de
"metanol"

TOURO

Material
da "casca" da fibra óptica

(?) hidrográficas:

Órgão que
Platina e
emite o
Amazônica
título de
Morcego,
eleitorem inglês
Itamar Franco: suce(?) hidrodeu a Collor na Pregráficas:
Platina e
sidência do Brasil
Amazônica
Morcego, em inglês
Itamar Franco: sucedeu a Collor na Presidência do Brasil

GÊMEOS

Hoje o seu signo tende a ostentar seu poder de
comunicação, enorme criatividade e excelentes
ideias. Prepare-se pra arrasar e ganhar uma boa
reputação no serviço. Mais inquieto, seu signo
não deve ficar parado hoje e tende a fazer mudanças a todo instante. Migos e migas de Gêmeos,
tudo indica que seu signo estará aberto para o
amor e os prazeres.
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21/6 a 21/7

22/7 a 22/8

Leão, meu reizinho, seu signo deve entrar no
modo avião hoje e tem tudo pra alçar grandes
voos. Seu jeito expansivo, proativo e criativo em
alta promete te ajudar a se destacar no serviço e
ganhar elogios da chefia. Sociável e bom de papo,
tudo indica que será mamão com açúcar se aproximar do crush e iniciar um relacionamento.

3/bat — cat — fit. 4/leaf. 6/ugarit. 13/zona habitável.

BANCO

CÂNCER

Mais inquieto, seu signo não deve ficar parado hoje
e tende a fazer mudanças a todo instante. De quebra,
pode ter facilidade para ensinar e passar seu conhecimento para os outros, sobretudo nos estudos. Se
está na pista, não deve ter dificuldade pra seduzir e
iniciar um lance. Com o mozão, tende a mostrar seu
lado mais apaixonado, atencioso e alegre.

3/bat — cat — fit. 4/leaf. 6/ugarit. 13/zona habitável.

BANCO

21/5 a 20/6
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VIRGEM

23/8 a 22/9

Com a Lua passeando pelo seu inferno astral, você
tende a selecionar bem as pessoas que deseja ter
por perto. Seu olhar crítico, observador e avaliador
deve te ajudar a separar o joio do trigo e escolher
bons contatos, Virgem. No romance, questões de
grana tendem a ganhar força, mas tudo indica que
as finanças vão fluir mais fáceis e ficarão positivas.

23/9 a 22/10

LIBRA

Libra, meu cristalzinho, o céu revela que você
deve ir atrás dos seus objetivos e sonhos com
mais entusiasmo hoje. E seu pensamento positivo
tende a trazer ótimas vibrações. No serviço, talvez
conte com a colaboração dos colegas para a realizar projetos e tarefas. Tá na pista? Pode atirar pra
todo lado e acertar vááários contatinhos.

21/4 a 20/5

Meninos e meninas de Touro, seu lado sociável,
criativo e comunicativo dá as caras e promete te
ajudar a brilhar. Há chance de receber apoio e
elogios pelo seu serviço. Como a vaidade tá on,
aposte em receitas caseiras pra arrasar no visual
e, de quebra, economizar. Se está na solteirice,
seus cuidados com a aparência devem atrair olhares, inclusive no trabalho.

Órgão que
emite o
Líquido datítulo de
sudorese eleitor

A Cidade
Eterna
Área verde
do deserto

(?)
Richelieu,
divisão do
Louvre

21/3 a 20/4

A Lua está brilhando no seu paraíso astral e faz a
DIRETAS
magia acontecer hoje. Mais expansivo, divertido e
Pesar pela
morte
de
© Revistas COQUETEL empolgado, seu signo conta com maior facilidade
alguém
para se relacionar com as pessoas. A energia é
Ecossistema como a
favorável para somar forças com o mozão e fazer o
Mata Atlântica
Criador do "new look"
relacionamento brilhar. Se está na pista, o desejo
na alta-costura
de amar e receber amor deve ficar forte.

Líquido da
sudorese
Lipase e
esterase
(?)
Richelieu,
divisão do
Louvre

ÁRIES

Ecossistema como a
Mata Atlântica
Criador do "new look"
na alta-costura

ESCORPIÃO

23/10 a 21/11

A área profissional está em foco hoje e tudo indica
que o desejo de ganhar reconhecimento e status
ficará forte em você. Pra alcançar suas metas ambiciosas, deve levar suas tarefas com garra, interesse e otimismo, além de mudar o que for necessário. Com o mozão, você tende a se abrir para
esse amor, sobretudo quando estiverem a sós.

SAGITÁRIO

22/11 a 22/12

Quintou com uma vontade doida de crescer, conhecer coisas novas e se aventurar, sagita. Animado, sociável e falante, seu signo tende a atrair as pessoas e
deve fazer o maior sucesso com todo mundo. Boas
chances de se aliar no trabalho com quem tenha afinidades. Se está na pista, saidinha com os amigos
pode render encontro com um contatinho.

CAPRICÓRNIO

23/12 a 20/1

Sua sorte promete mudar pra melhor, coleguinha.
É que a Lua despeja altas doses de entusiasmo,
otimismo e orgulho, além de te estimular a buscar
seu crescimento e sucesso. Com o mozão, tudo
indica que seu signo estará mais sentimental e romântico. Se está na solteirice, lance com alguém
da sua profissão tem chance de desenrolar.

AQUÁRIO

21/1 a 19/2

A quinta começa com vocês arrasando em seus
contatos pessoais e profissionais, aquarianas e
aquarianos. É que a Lua reforça o seu lado sociável, entusiasmado e comunicativo, o que deve
atrair a atenção das pessoas pra você e aumentar
sua popularidade no serviço. Se está de rolo com
alguém de longe, esse lance talvez fique sério.

PEIXES

20/2 a 20/3

Seu dia promete ser tranquilo e favorável no trabalho. A vaidade tá on e tudo indica irá se cuidar
mais. Se depender do Sol, a sofrência vai tirar o
pé da sua vida amorosa e você tem tudo pra divar!
Com o mozão, o clima deve ser de muito romantismo nos momentos de privacidade. Se está na
pista, há chance de conhecer alguém e logo cair
de amores pela pessoa.

Horóscopo nascido em 22 de setembro
Os nascidos no dia 22 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Capricórnio.
Em geral são pessoas de sorte. São sujeitos a obter emprego fácil,
serem aprovados em concursos
Lotofácil
e ganharem dinheiro de modo a levarem uma vida tranquila e confortável. Seu número principal é o
28, formado de 2, Lua e de 8, Saturno.
Ambos são ligados à terra de uma forma harmônica. Juntos
Megasena
encerram o 1, do Sol, que confere liderança, otimismo, positividade e solidão.
Lotomania
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por Luiz Aparecido/TRIBUNAHOJENEWS

esportes@cascavelnews.com.br

Volkswagen moderniza o Polo

DIVULGAÇÃO

Evolução: ato, processo ou
efeito de evoluir. Nenhuma
outra palavra traduz melhor
o legado do Polo Hatch, que
aparece renovado na comemoração dos 20 anos do início de sua produção no Brasil.
Depois de duas décadas, a lista
de predicados para o hatch
só evolui. Ele chega ao mercado brasileiro com design
moderno, cheio de tecnologia
e conectividade.
O design do Novo Polo
reforça o ‘Family Look’ da
marca, com projeto externo
feito em parceria com a matriz
da Volkswagen, na Alemanha,
e Color & Trim regional. O
hatch aparece com linhas mais
horizontalizadas, superfícies
mais arredondadas, conjunto
óptico inédito e novos acabamentos internos. A começar pela parte dianteira, o
Novo Polo tem para-choques
novos, conjunto óptico completamente renovado e faróis
inspirados no Golf europeu,
enquanto elementos cromados fazem a conexão entre a
iluminação.
Por falar nela, o novo hatch
compacto da Volkswagen é o
único modelo do segmento a

oferecer faróis de LED desde
as versões mais básicas. O conjunto de faróis de LED do Novo
Polo é composto por farol alto,
baixo, e sinalização diurna,
luz de posição e luz direcional
totalmente em LED. O farol
principal em LED pode alcançar um fluxo luminoso de mais
de 700 lumens (quantidade de
luz irradiada) de intensidade aumento de mais de 50% comparado a um farol convencional -, e mais de 130 metros de
distância, alcance 80% maior
na comparação.
Já na parte traseira, as lanternas têm nova assinatura
noturna, agora bem mais perceptível, além de logo e nome
do carro em posicionamento
central, seguindo o padrão
de outros modelos da marca,
como Nivus, T‑Cross e Taos.
O habitáculo ganhou novos
acabamentos e texturas.
Agora, painéis de porta dianteiros foram forrados em tecido,
assim como o apoio de braço.
O painel também ganhou
atualizações de seus materiais. São inéditos os bancos
esportivos, inteiriços, e inspirados na linha GTS, que entregam mais conforto e estão

AO completar 20 anos de produção, o Polo chega renovado ao mercado e reforça ‘Family Look’ da Volkswagen
mais integrados ao veículo.
Sem falar na entrega de muito
espaço interno: o Novo Polo
tem a maior largura e entre-eixos quando comparado aos
seus principais concorrentes.
NOVO POLO, NOVOS ITENS
O Novo Polo chega para trazer modernidade ao segmento
dos hatches. Tem em seu DNA
a tecnologia de um veículo
construído sobre a plataforma
MQB e reforça atributos como

confiabilidade, conforto, tecnologia e segurança. A lista de
equipamentos disponíveis é
extensa e tem muitas exclusividades. A começar pelo painel
de instrumentos totalmente
digital de 8 e 10,25 polegadas. Nenhum outro veículo da
categoria vem com esse nível
de tecnologia no painel. Já o
ar-condicionado Climatronic é
digital, 100% touch screen.
Ainda do lado de dentro,
uma das novidades do modelo

é o carregamento de celular por
indução, que dispensa o uso de
fio ou adaptador. As duas saídas
USB, do tipo C, trazem comodidade aos passageiros que viajam no banco traseiro. O volante
é outro item inédito, com o novo
emblema da Volkswagen ao
centro. Multifuncional, ele traz
aletas para a troca de marchas,
recurso ideal para uma direção
mais acessível e esportiva. A
coluna também tem ajustes de
altura e profundidade.
DIVULGAÇÃO

Hyundai celebra 10 anos no Brasil
A Hyundai celebra ao longo
de 2022 os dez anos de sua
chegada ao Brasil e, em setembro, comemora uma década
de operação de sua fábrica
de automóveis localizada em
Piracicaba, interior do estado
de São Paulo. De lá saíram
mais de 1,7 milhão de veículos, entre versões do Hyundai
HB20 e Hyundai Creta, modelos que rapidamente se posicionaram entre os líderes de
seus respectivos segmentos.
Com o terceiro turno introduzido logo após o primeiro ano

de funcionamento, o complexo
industrial tem capacidade
para produzir 210 mil veículos anualmente e acaba de ser
ampliado com a nacionalização da produção de motores.
O evento realizado terça-feira (20), exatamente na data
da saída do primeiro Hyundai
HB20 oficialmente produzido
em Piracicaba no ano de 2012,
contou com a presença de
autoridades nacionais, estaduais e municipais, além de
executivos da empresa locais
e da matriz, na Coreia do Sul,

e parceiros de negócios.
FABRICA DE MOTORES
Como parte das comemorações de dez anos de Brasil,
a Hyundai abriu as portas de
sua novíssima fábrica de motores. Operando com tecnologias
alinhadas aos conceitos de
Indústria 4.0 e com as mesmas
características que asseguram a
qualidade mundial da Hyundai,
a nova linha de motores nacionais passa a integrar plenamente o complexo industrial
de Piracicaba a partir deste mês.

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225

DÁ fábrica de Piracicaba (SP), saíram mais de 1,7 milhão de veículos, entre versões do
Hyundai HB20 e Hyundai Creta
Com investimento de R$
500 milhões, a nova fábrica de
motores tem área construída
de 17.721 m² e levou pouco
mais de um ano para ser finalizada. Sua capacidade inicial de

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

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

produção é de 70 mil motores
ao ano, que serão fabricados
por 256 novos funcionários.
Esta é a 13ª fábrica de motores da Hyundai no mundo e a
primeira na América Latina.

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

4º Prêmio: Televisor 43’
*IMAGENS ILUSTRATIVAS
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Profissionais e pacientes do Cemil
abraçam ipês plantados há um ano
No Dia da Árvore de 2021,
a Associação Beneficente São
Francisco de Assis – Hospital
Cemil, em parceria com a
Prefeitura de Umuarama, realizou o plantio de 20 mudas de
ipês na Praça Oscar Thompson
Filho, que fica ao lado do
Hospital, para homenagear os
heróis que lutaram durante a
Pandemia de Covid-19.
Na manhã da terça (20), profissionais de saúde e pacientes
voltaram para visitar as mudas,
que agora já são pequenas árvores. Em círculo, formaram um
grande abraço, fizeram orações
e homenagens.
A ação como tema: “Cuidar
é Essencial”, integra o Abraço
Ambiental 2022, promovido
pelo Instituto Federal do
Paraná – Campus Umuarama
em parceria com o Conselho
Municipal do Meio Ambiente
e Pastoral da Ecologia Integral
da Diocese de Umuarama. O
Hospital Cemil participa na
categoria Organizador.
D e s d e o p l a n t i o, n o
ano passado, os ipês são

carinhosamente cuidados por
funcionários do Hospital Cemil
e a Praça Oscar Thompson
Filho tornou-se um símbolo
da luta contra a Covid-19.
O Hospital Cemil é referência
no tratamento da Covid-19 no
interior do Paraná, trabalhando
na prevenção e tratamento de
todos os quadros da doença.
Desde o início da Pandemia até
agora, mais de 2.500 pacientes
foram atendidos na instituição
em decorrência da Covid-19.
De acordo o presidente do
Hospital Cemil, Dr. Guilherme
Antonio Schmitt, a taxa de
mortalidade em pacientes graves, submetidos a ventilação
mecânica, internados em UTIs
no Cemil foi menor que 24%,
enquanto em alguns estados
foram registrados índices de
até 80% de mortalidade, no
mesmo período.
“Esses resultados podem
ser comparados apenas aos de
outros centros de excelência,
como o Hospital Albert Eistein
ou o Hospital Israelita. Isso graças ao trabalho de uma gama

Reencontros

A ação promovida pelo Hospital Cemil proporcionou encontros e
momentos de grande emoção. O pastor Josué Ferreira e o motorista Olair da Silva Santos se conheceram enquanto lutavam pela vida,
os dois com quadros graves de Covid-19. Entre fevereiro e março
de 2021, o Pastor Josué e o Olair, que até então não se conheciam,
foram internados no Pronto Atendimento de Umuarama aguardando vagas de UTI hospitalar. O país vivia um dos piores momentos
da Pandemia e todos os leitos de alta complexidade na região de
Umuarama estavam ocupados. Josué aguardou seis dias e Olair
quatro dias, até que foram transferidos para o Hospital Cemil.
“Quando o Dr. Ronaldo de Souza falou meu nome, foi como se eu
ouvisse a voz de um anjo e pensei: estou salvo”, conta Olair. Ambos
apresentavam grande comprometimento pulmonar e ficaram internados vários dias na mesma UTI. Na enfermaria, dividiram o mesmo
quarto por semanas e os laços de uma forte amizade foram selados.
“Nossa eterna gratidão a todos os profissionais de saúde que trabalharam na Pandemia, que se sacrificaram, que não mediram esforços e que não desistiram para que hoje pudéssemos estar aqui”,
disse o pastor Josué, que fez uma oração e proferiu uma bênção a
todos que lutaram contra a Covid-19.Os amigos contaram que se
falam frequentemente. “O Cemil marcou para sempre nossas vidas.
Aqui tivemos uma nova chance, um renascimento. É onde começou
uma grande amizade que nasceu num momento de dificuldade, um
dando força para o outro”, concluiu Olair.
EXTRAVIO DE ALVARÁ
M L S SIQUEIRA- ME,
i n s c r i t a s o b n º C N PJ
17.750.148/0001-46, estabelecido na Avenida Presidente
Castelo Branco, 3172, Zona 6,
CEP 87503-200, na cidade de
Umuarama, Estado do Paraná,
comunica para devidos fins
o extravio de seu alvará nº
26.257/2006. Com esta publicação o mesmo torna-se sem
valor legal e comercial.

OPORTUNIDADE DE TRABALHO
ROMANCE MODA
CONTRATA VENDEDOR
EXTERNO EM UMUARAMA.
Requisitos: CNH, Carro próprio,
experiência em vendas.
Interessados entrar em contato
pelo Whatsapp (43) 999278776 - Jackson

enorme de médicos especialistas, como pneumologistas
e intensivistas dedicados 24
horas, bem como a todos os
profissionais de saúde, especialmente fisioterapeutas, enfermeiros e técnicos de diversas
áreas que arriscaram suas vidas
para socorrer quem necessitava.
Como verdadeiros heróis eles
lutaram incansavelmente por
cada paciente, sem nunca desistir de nenhum”, disse.

ASSESSORIA

PROFISSIONAIS de saúde e pacientes que se recuperaram da Covid visitaram as mudas,
que agora já são pequenas árvores e, em círculo, formaram um grande abraço

AMAROK V6 HIGH

18/18

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 209.900,00

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

17/17

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 89.900,00

CRUZE LT TURBO

17/18

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 99.900,00

CRUZE SPORT6 LT TURBO

19/19

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 104.900,00

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

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

22/22

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 132.900,00

TRACKER 1.2 TURBO PREMIER

21/21

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 137.900,00

TRAILBLAZER 2.8 LTZ DIESEL

17/18

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 214.900,00

COMPRAMOS SEU SEMINOVO
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EM MARINGÁ

Nesta quinta-feira (22), às 18h30, o Sebrae realiza encontro do Programa re.Modelar, voltado para empreendedores e profissionais do setor da moda de Maringá e região. O evento será no restaurante do Parque do Japão ,a participação é gratuita e
aberta ao público, A palestra será com Marco Aurélio Raimundo (Morongo da Mormaii, fundador de uma das maiores marcas
esportivas do Brasil, a Mormaii. Que falará sobre “Consciência empresarial: a base para o crescimento”.

Zélia Casoni

APLAUSOS

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Ser feliz sem motivo é a mais autêntica
forma de felicidade.
Carlos Drummond de Andrade
VIA FACEBOOK

+ GRANA

O YouTube anunciou ontem que criadores
de conteúdo do YouTube Shorts receberão monetização. A partir de 2023,
produtores de vídeos poderão participar
do programa de parcerias da rede quando
alcançarem mil inscrições e 4 mil horas
de exibição ou 10 milhões de visualizações em três meses. A novidade é uma
forma de atrair criadores de conteúdo
do TikTok, que estariam insatisfeitos
com o mau pagamento pelo aplicativo
chinês. De acordo com a plataforma, os
criadores receberão 45% das vendas de
anúncios. O Shorts conta com 1,5 bilhão
de usuários ativos mensais. (Núcleo Jor)

ACREDITA?

REGRAS

O Conselho Federal de Medicina (CFM)
publicou, nesta terça-feira, novas
diretrizes para médicos e pacientes
que buscam realizar uma reprodução
assistida. Entre as principais alterações
está a possibilidade de que a gestação
possa ser tentada no útero de uma
pessoa que não seja da mesma família
que a paciente, desde que receba uma
autorização excepcional do CFM. Outra
novidade é o fim da limitação de oito
embriões gerados em laboratório, que
agora fica a critério dos pacientes a
quantidade utilizada na tentativa de
engravidar. (g1)

APLAUSOS!

Equipe ACIU ganha zoom de ‘dever cumprido’ após palestra da noite de terça
(20) no Metropolitan -, ao centro Anita Dias e o Felipe Titto que falou com maestria sobre Inovação & Negócios. Atualmente, ele se dedica a empresas diversos segmentos, é um dos apresentadores do Shark Tank Brasil e realiza cerca de
vinte palestras por mês. O evento comemorou o 58º aniversário da Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de Umuarama.

GRAMMY

Anitta, Caetano Veloso e Marília
Mendonça estão entre os brasileiros indicados para a edição 2022 do Grammy
Latino, cuja lista oficial foi divulgada
ontem. A funkeira carioca, primeira
artista solo brasileira vencer o VMAs,
concorre com Envolver, que é cantada
em espanhol, como gravação do ano
e melhor interpretação de reggaeton.
Todos os demais brasileiros estão em
categorias exclusivas para gravações
em língua portuguesa. O anúncio dos
vencedores acontecerá no dia 17 de
novembro. (g1)

SHOPPING PALLADIUM

ARQUIVO PESSOAL

Uma pesquisa realizada com os usuários do
site de relacionamentos indica que 82% dos
homens gostam de receber um “bom dia” da
sua parceira. Já com as mulheres, o número
sobe para 89%. Dessas, 75% alegam que se
sentem mais confortáveis em conversar e
iniciar assuntos ao longo do dia quando é o
parceiro que envia a primeira mensagem. No
geral, 93% dos usuários que participaram da
pesquisa afirmam que começam o dia mais
leve, sorridente e confiante após uma troca
de mensagens com o parceiro pela manhã,
mesmo que ela não seja sobre nenhum
assunto em especial.
***
Ao final da pesquisa, 77% das pessoas
alegaram que gostariam de receber uma
mensagem de “bom dia” de alguém
próximo, pois dessa maneira se sentem
acolhidas e cuidadas.

DESTAQUES

No prestigiado evento sobre Inovação
& Negócios -, a consultora de Desenvolvimento de Negócios do Sebrae
Jane Panaro Queiroz, a consultora
credenciada do Sebrae Sirley Batatinha de Souza, a Gestora da Linha
de Empreendedorismo da Regional
Noroeste Patrícia Valente e Wendell
Gussoni -, gerente regional do Sebrae
e com o palestrante Felipe Titto.

