JOSÉ A. SABINO/SECOM

Certificação sobre a
eliminação da sífilis
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UMUARAMA,15/9/2022
Edição 3078 - Ano XII - R$3,00

Projeto estuda doação definitiva do
Armazém do IBC para Umuarama
Tramita na Câmara dos Deputados um projeto de Lei que prevê a doação para prefeituras de imóveis do extinto IBC (Instituto Brasileiro
do Café) localizados no Paraná e o perdão de eventuais débitos com
a União. Os armazéns foram cedidos pela União aos municípios, possibilitando sua destinação de forma a atender o interesse público.

Em Umuarama, o antigo Armazém do IBC, que hoje dá espaço para
empreendedores, foi adquirido em regime de comodato em 2012, com
contrato firmado por 13 anos. Até o final deste período, o Município
segue o contrato por cessão de uso a título oneroso, junto à União,
com o pagamento mensal de um aluguel de R$ 27 mil.
l6
ASSESSORIA/SECOM

Vendas no
comércio
recuam 0,8%
em julho
l2

MJ arrecada
mais de
R$ 10 milhões
com leilões
l3

Anatel libera
tecnologia 5G
para sete
novas capitais
l4

Evento trará
esclarecimentos
sobre direitos
do consumidor

Além de um treinamento gratuito em empregabilidade, trabalhadores em busca de recolocação no mercado de
trabalho poderão realizar entrevistas no feirão de qualificação e empregos promovido pela Prefeitura de Umuarama,
por meio da Agência do Trabalhador, no próximo dia 23. O objetivo é preparar os candidatos, orientá-los sobre
a elaboração de currículos e da importância de uma boa apresentação. Os participantes receberão dicas sobre
l 11
como se comportar e se vestir para os processos seletivos, aumentando suas chances de sucesso.

ASSESSORIA/SECOM

l5

Feirão do emprego

Artesanato e terapia
A produção de bonecas de pano agora é uma alternativa de renda para o grupo de mulheres que participou do curso de artesanato oferecido pela
Secretaria de Assistência Social, destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade atendidas pelos CRAS e idosos do Serviço de Convivência. l 5
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podem decolar. Com o mozão, tudo indica que
não vai querer saber de arroz com feijão e deve
colocar novos sabores na relação e na intimidade.

ótimo ficar em casa com o mozão, papeando e
@tribunahojenewsumuarama
curtindo as delícias da intimidade.
Não deve faltar
criatividade pra inovar nas fantasias.

Loterias
BANCO

Maringá
5

Londrina

Interjeição
de espanto
típica do
mineiro

Permissão
de
Trabalho
(sigla)

Cascavel

"Tudo",
em "onipotente"

Uma das cidades envolvidas na Guerra dos
Mascates O antigo
blush (cosmét.)

Paranaguá

Abbey (?),
o lendário
estúdio dos
Beatles

O celular
com entrada para
dois chips
Ilha (abrev.)
Vasilha para estocar
cachaça

Curitiba

Parte do corpo que
deve ser higienizada
para evitar o contágio
do novo coronavírus

Autarquia
que registra marca
industrial

Recibo
de pagamento a
autônomo
A arma
dos bandeirantes
(Hist.)

Desinfetante de
boxes
(símbolo)

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

Fenômeno Letra central do
de influ- escudo do Palmeiras
ência
Exerce o poder
lunissolar
na plutocracia

Réptil
caçado no
Pantanal
Genitor

Crescimento de 1,1% no
setor de serviços do País
Vermelho,
em inglês
Combustível fóssil

Corrente
marítima
originada
no Ártico

Quinta

h 22

Quantia
arriscada
na corrida
de cavalo

no início da semana pelo
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). O setor está
1,8% abaixo do patamar mais
alto da série histórica (atingido
em novembro de 2014). O resultado indica altas de 6,3% na
comparação com julho do ano
passado, 8,5% no acumulado do
ano e de 9,6% no acumulado de
12 meses.

h

14

Fases da lua
Crescente

Ácido analgésico
e antipirético

O mundo
que o ateu
não acredita existir
Rubem Braga,
Boletim de cronista
Ocorrência capixaba
(abrev.) Inundada

Tipo de
saque no
tênis
(Esp.)

Atividade
diária da
costureira

03/09 - 15h08

0,0% 5,1768 5,1774

0,0%

PARALELO

-0,4% 5,0500 5,4800

-0,2%

TURISMO

-0,4% 5,0500 5,4600

-0,2%

EURO

-0,1% 5,1732 5,1748

-0,7%

MOEDAS X REAL

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

142,92
0,86
1,00
142,89

Iene
R$ 0,0362
Libra est.
R$ 5,99
Peso arg.
R$ 0,036
R$1: 1.344,27 guaranis

POUPANÇA - TR
Período/
Poup. antiga Poup. nova Rem.
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12 básica
13/8 a 13/9
14/8 a 14/9
15/8 a 15/9
16/8 a 16/9
17/8 a 17/9

0,6526
0,6803
0,7082
0,7084
0,7086

0,6526
0,6803
0,7082
0,7084
0,7086

0,1518
0,1794
0,2072
0,2074
0,2076

expediente

110.546 pontos
%
R$
+1,53%
31,12
-1,83%
67,00
-0,37%
26,70
-0,46%
19,33
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2022: 5ª parcela
-4,89%
4,47
vence em 30/09, com juros Selic de 4,22%.
ÍNDICES
DE INFLAÇÃO
-5,60%
1,18
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%

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

Umuarama

PREVIDÊNCIA

Sol

h15

10

h

9

Muitas nuvens

Nova

17/09 - 18h52

10/09 - 06h58

25/09 - 18h54

MERC. RURAL

COMP. AGOSTO

Autônomo

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

Facultativo

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

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

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

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

Sexta

Minguante

Cheia

Empregados - taxas de desconto

h

Nublado

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

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

h 15

15

Empresário/empregador

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

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

PTAX (BC)

IBOVESPA: -0,22%
Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Bradesco PN
Magazine Luiza ON
IRB Brasil ON

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

© Revistas COQUETEL

-0,5%

TABELA DO IR

14/09

Quinta

www.coquetel.com.br

COMERCIAL -0,2% 5,1770 5,1780

BOVESPA

Situação desfavorável em que
Auto dos (?),
folguedo alagoano vários fatores contribuem para o
Barla- Presentear Campo petrolífero da seu agraBacia de Campos vamento
vento

% mês

Esqueleto
de
edifícios
(Arquit.)

venda

h

Marca das
relações Romance
entre Irã de William
Faulkner
e EUA

14/09
% dia compra

h 25

Muitas nuvens

INDICADORES ECONÔMICOS
DÓLAR

Sexta

Maneira
de viver
Contrabando (pop.)
Distúrbios (?):
acidose e
alcalose

Foz do Iguaçu

Lotomania
(-0,6%) e outros artigos de uso
concurso: 2612
Lotofácil
pessoal e doméstico (-0,5%).
Quina
Lotofácil
3/red.
4/road.
8/albacora
—
labrador.
9/bacamarte.
Apenas a atividade de com01 03 06 09 10 11 13 16
bustíveis e lubrificantes (12,2%)
17 18 19 20 21 23 25
Megasena
mostrou crescimento. Segundo
Megasena
Federal concurso: 2519
o gerente, isso é resultado da
Dupla sena concurso: 2417
Dupla
03
08 20 36 38 57
Lotomania
1º prêmio
política de redução do preço
06 07 16 18 26 48
1º sorteio
dos combustíveis.
2º prêmio
Quina
concurso: 5948
Quina
A pesquisa também mostra
03 05 16 23 24 30
3º prêmio
2º sorteio
que, na comparação com julho
12
23 52 75 76
4º prêmio
de 2021, o comércio varejista caiu
concurso: 2364
Lotomania
5ºFederal
prêmio
Timemania
concurso: 5697
5,2%. As taxas negativas foram
Federal
01 04 Dupla
09 12 18
23 27 31 32 35
sena
registradas em sete das 10 ati1º prêmio
77.730
43 48
50 53 57 62 66 70 86 99
Dia da Sorte
TIME DO
vidades catalogadas (contando
1º sorteio
2º prêmio
01.215
o comércio varejista ampliado).
concurso:
Timemania
3º prêmio
NOSSOS RESULTADOS
SÃO 1834
2º sorteio
87.364
Os destaques foram para
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
MÊS
DA SORTE:
4º prêmio
06 OS
20RESULTADOS
27 45 51OFICIAIS.
73 76
10.413
outros artigos
max 17de uso pessoal
5º
prêmio
LUVERDENSE/MT
TIME
DO ♥
46.667
Timemania
e doméstico
tecidos,
min (-28,7%),
16
vestuário e calçados (-16,2%)
Dia
Diada
deSorte
Sorte concurso: 655
e móveis e eletrodomésticos
TIME
DO
Super
Sete concurso: 294
COLUNAS
(-14,6%). Também tiveram
4
5
6SÃO7
1 NOSSOS
2
3RESULTADOS
04 08 12 20 26 27 31
queda as atividades de equipaINFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OUTUBRO
03
07
04
07
06
07
05
MÊS
DA
SORTE:
MÊS DA SORTE:
mentos e material para escritóOS RESULTADOS OFICIAIS.
rio informática e comunicação
(-0,4%) e hiper, supermercados,
produtos alimentícios, bebidas
e fumo (-0,1%).

NOSSOS RESULTADOS SÃO INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM OS RESULTADOS OFICIAIS

Solução

H

F
O
L
H
A
D
E

ATIVIDADES
O volume de vendas do
O resultado negativo do
comércio varejista no país recuou
0,8% em julho, na comparação setor em julho, apresentou
com junho, registrando o terceiro queda em nove das 10 atividades pesquisadas, contando
mês consecutivo de taxa negamax 23
com o varejo ampliado. O maior
tiva. No acumulado do ano,
o
min 16
max 21
varejo registra variação de 0,4% recuo foi em tecidos, vestuário
e, nos últimos 12 meses, o setor e calçados (-17,1%). min 14
“Algumas das grandes
tem queda de 1,8%.
Os dados são da Pesquisa cadeias comerciais apresentaMensal de Comércio, divul- ram redução na receita, sobremax 21
gada ontem (14) pelo Instituto tudo na parte de calçados.
mine 12Além disso, pode haver tamBrasileiro de Geografia
bém escolhas do consumidor,
Estatística (IBGE).
No comércio varejista considerando a redução da
ampliado, que inclui as ativida- capacidade do consumo atual”,
max 15
max
23 afirmou o pesquisador.
des de veículos, motos,
partes
minforam
10 em
As demais quedas
e peças
e de material min
de cons12
Minguante
móveis
e
eletrodomésticos
(-3%),
trução,
o
volume
de
vendas
em
17/09 - 18h52
julho caiu 0,7%, na comparação livros, jornais, revistas e papelacom
o mês anterior e 6,8% na ria (-2%), equipamentos e mateCrescente
02/10 - 21h15 com julho de 2021.
rial para escritório informática
comparação
Segundo o gerente da pes- e comunicação (-1,5%), artigos
quisa, Cristiano Santos, a farmacêuticos, médicos, ortoterceira queda seguida após pédicos e de perfumaria (-1,4%),
meses de alta demonstra a hiper, supermercados, produtos
retomada da trajetória irregu- alimentícios, bebidas e fumo
lar observada desde o período
mais grave da pandemia de
covid-19. “O setor repete a trajetória que vem acontecendo
desde março de 2020, com alta
O volume de serviços no
volatilidade”, disse, em nota.
país registrou crescimento de
O mês de abril foi o último 1,1% em julho, na comparacom crescimento. Desde então, ção com o resultado de junho
maio, junho e julho acumu- deste ano. Essa é a terceira
lam recuo de 2,7%. Por conta alta consecutiva do indicador,
desses resultados, o setor se que hoje está 8,9% acima do
encontra praticamente no patamar de fevereiro de 2020,
mesmo nível do período pré- ou seja, do período pré-pande-pandemia, fevereiro de 2020, mia de covid-19.
Os dados foram divulgados
com variação de 0,5%.

Os nascidos no dia 15 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Gêmeos. São
inteligentes e possuem capacidade para aprender de tudo um pouco, com a maior facilidade. Seu
Lotofácil
número principal é o 21, formado de 2, Lua e de 1, Sol. São dois números
que se completam e que
promovem grande equilíbrio. Mas a soma dá o 3, de Júpiter, que dispersa, que diversifica e que
leva a interesses vários, tanto noMegasena
trabalho como na vida pessoal. Beneficia tudo o que se refere à
educação e à Justiça. Mas promove duplicidade amorosa e conjugal em muitos.

História
contada
pelo
sertanejo
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Horóscopo nascido em 15 de setembro

Nicolás
(?), presidente da
Venezuela
Órgão que
fiscaliza
as ações
da polícia
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Vendas no comércio recuam
0,8% em julho, mostra IBGE
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PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 14/09
PR
SOJA
169,98
MILHO
76,70
TRIGO
92,33
BOI GORDO 290,13
SUINO
6,27

DIA
30d. Casc.
0,7% -1,2% 168,00
0,1% -1,0% 76,00
-1,7% -17,5% 95,00
0,1% -3,2% 290,00
-0,2%
0,8%
-

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

BOLSA DE CHICAGO
Em 14/09
SOJA
FARELO
MILHO
TRIGO

CONT.
FECH.
set/22 1.503,75
set/22
461,30
set/22
709,00
set/22
853,75

DIA
-30,50
-0,80
0,00
11,00

30d.
-2,0%
-0,7%
10,8%
5,9%

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 14/09
PRAÇA R$/sc
SOJA
Cascavel 179,00
SOJA
Paranaguá 192,00
MILHO
Cascavel 84,00

SEM
0,0%
0,5%
1,2%

30d.
0,0%
0,0%
-2,3%

Emails

REPRESENTANTE NACIONAL

editoria@tribunahoje.jor.br

Merconet
(41) 3079-4666

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

@tribunahojenewsumuarama

Quinta-feira, 15 de setembro de 2022 POLÍTICA

MJ arrecada mais de
R$ 10 milhões com
leilões em agosto
Mais de R$ 10 milhões
foram arrecadados em agosto,
em 11 estados e no Distrito
Federal, com os 50 leilões
realizados pela Secretaria
Nacional de Políticas sobre
Drogas e Gestão de Ativos
(Senad), do Ministério da
Justiça e Segurança Pública
(MJSP). Na lista dos 326 ativos que foram arrematados
destaque para seis imóveis
que geraram receita de R$ 3,2
milhões. Um deles é uma casa
situada no bairro Butantã, em
São Paulo, vendida por R$ 454
mil. Também foi arrematado
um apartamento em Sorocaba
por R$ 151 mil.
Os leilões também tiveram
venda de veículos. Somente
com quatro aeronaves, foram
arrecadados R$ 2 milhões.

Uma delas da Beech Aircraft,
por R$ 417 mil. Já os demais
veículos somam 297 itens
que renderam R$ 4,9 milhões.
Também foram arrematados
bens menores como pulseiras
e colares de prata. Com esses
e outros itens foram arrecadados R$ 131 mil.
Segundo o Ministério da
Justiça, o valor arrecadado
com a descapitalização de
criminosos volta para a sociedade por meio de investimentos em políticas de segurança
pública e de combate às drogas, além da aplicação de
recursos na capacitação de
profissionais e no desenvolvimento de projetos de âmbito
nacional.
“Os recursos são aplicados, também, na destinação

DIVULGAÇÃO

d e e q u i p a m e n t o s p a ra
os órgãos integrantes do
Sistema Único de Segurança
Pública (Susp), como as polícias militares, civis e corpos
de bombeiros militares”,
informou a pasta.
ARRECADAÇÃO NO ANO
Nos primeiros oito meses
deste ano, foram arrecadados
mais de R$ 74 milhões em 249
leilões, com mais de 3.800 ativos arrematados. Os interessados em adquirir os ativos
que ainda estão disponíveis
para lances devem acessar
a página do Ministério da
Justiça e Segurança Pública,
que irá direcioná-los aos
sites dos leiloeiros parceiros
da Secretaria Nacional de
Políticas sobre Drogas.

Ações eleitorais podem ser
julgadas separadamente
O Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu que a regra geral
de reunião de ações eleitorais
sobre o mesmo fato pode ser
afastada, em casos concretos,
quando a celeridade, a duração razoável do processo, o
contraditório e a ampla defesa,
a organicidade dos julgamentos e a relevância do interesse
público envolvido recomendem a separação. A decisão foi
tomada na sessão virtual, no
julgamento de Ação Direta
de Inconstitucionalidade
(ADI 5507).
A ação foi ajuizada pela
Procuradoria-Geral da
República (PGR) contra o
artigo 96-B da Lei das Eleições,
incluído pela “minirreforma
eleitoral (Lei 13.165/2015).
Entre outros argumentos, a
PGR sustentava que a norma
violaria as garantias do devido
processo legal, da ampla
defesa, do direito à produção
de provas e da duração razoável do processo.
Prevaleceu, no julgamento,
o voto do relator da ADI, ministro Dias Toffoli. Ele ressaltou

Condenado

3

que a minirreforma eleitoral
de 2015 buscou consolidar
a jurisprudência do TSE de
reunir ações eleitorais sobre
os mesmos fatos, de forma a
racionalizar o processo eleitoral e proporcionar mais segurança jurídica ao evitar decisões contraditórias, além de
dar eficiência e celeridade às
demandas.

DIVULGAÇÃO

PREVALECEU o voto do relator,
ministro Dias Toffoli, que ressaltou sobre a
minirreforma eleitoral de 2015 consolidando a jurisprudência do TSE

Inconstitucionalidades

O relator afastou a alegada inconstitucionalidade das demais regras
criadas pelo artigo 96-B da Lei das Eleições. O caput do artigo prevê
a reunião de processos ajuizados por partes diversas sobre os mesmos fatos. Os demais parágrafos determinam que o ajuizamento de
ação eleitoral por candidato ou partido político não impede ação do
Ministério Público no mesmo sentido e que, se uma demanda eleitoral for julgada improcedente por decisão definitiva, ela poderá ser
ajuizada novamente apenas se houver novas provas sobre o fato.

Votos

Acompanharam o relator as ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia
e os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Nunes
Marques, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Luís Roberto Barroso. Ficaram
vencidos os ministros André Mendonça e Edson Fachin, que votaram pela improcedência do pedido formulado na ADI.

A 6ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná
determinou uma multa de R$ 10 mil ao ex-juiz federal
Sergio Moro (União Brasil), candidato a senador, por
ter ignorado por dois meses uma decisão judicial
envolvendo uma peça de sua campanha eleitoral.
Esse caso envolve o trompetista Reinaldo Soares
Neto. A campanha de Moro usou imagens do músico
apresentando-se nas ruas de Curitiba sem a autorização.
A 6ª Vara determinou a remoção da peça em 22 de
junho, mas ela permaneceu no ar no Facebook até o dia
5 de setembro. Cabe recurso da decisão.

Fundão não repassado Direcionado
Quatro candidatos, sendo
três mulheres e um
homem, entraram com
uma ação de representação
especial no Tribunal
Superior Eleitoral (TSE)
contra o Partido Liberal (PL)
por não terem recebido, ou
recebido recursos ‘parcos’
do ‘Fundão Eleitoral’
para desenvolverem suas
referidas campanhas.
O grupo liderado pela
candidata Flavia Azevedo
de Umuarama, presidente
da executiva do PL, está
concorrendo às eleições
deste ano. Suas aspirações
são ao Cargo de Deputado
Federal pelo Estado do
Paraná.

Segundo o documento
protocolado ontem
(14), o PL recebeu R$
278.137.715,72 para
distribuir entre os
candidatos, conforme
acordado antes do período
eleitoral, mas não prestou
informação sobre repasses.
As mulheres não receberam
recursos, e uma delas
recebeu um pequeno
repasse do Fundo Partidário.
No caso da cota de raça,
um candidato recebeu pelo
Fundo Especial R$ 450 mil.
Outros 5 pardos ou negros,
não receberam, ou apenas
tiveram repasse do Fundo
Especial de Financiamento
de Campanha.

Desigualdade

Os denunciantes alegam que fica “cristalina a afirmativa
de que a verba oriunda do FEFC não está sendo utilizada
na forma legal”. Apontam que apenas três candidatos,
somando juntos, receberam R$ 5.450.000,00, mostrando
assim que as mulheres integrantes do PL não conseguem
competir em igualdade. “Os homens que lideram o PL só
lançaram as candidaturas femininas por força de Lei, se
assim não o fosse, não precisariam das candidatas”.

Direito pedido

As mulheres integrantes do PL no Paraná alegam que
possuem o direito, a pelo menos, R$ 1.635.000,00,
ou seja, 30% dos valores repassados aos homens que
compõem a sigla. Já o candidato homem declarado negro
ou pardo, também pede fiscalização do TSE sobre o caso,
para que tenha adquirido seu direito, da mesma maneira
que outro candidato que também integra a cota de raça,
foi beneficiado.
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Topo do ranking

O Paraná é o terceiro estado mais competitivo do Brasil,
segundo o ranking divulgado pelo Centro de Liderança Pública
(CLP). O Estado subiu uma posição na classificação geral
desde o ano passado, ultrapassando o Distrito Federal.
Apenas Santa Catarina e São Paulo estão na frente. O Paraná
ficou com a 1ª posição no pilar sustentabilidade ambiental,
que envolve coleta e reciclagem de lixo, com nota 100,0.

Cidades
competitivas

O levantamento também
mostra que 13 cidades paranaenses compõem os 100
municípios mais competitivos
do País: Curitiba (6º), Maringá
(15º), Pato Branco (24º),
Londrina (54º), Cascavel (58º),
Francisco Beltrão (66º), Toledo
(67º), Campo Mourão (75º),
Paranavaí (80º), Pinhais (81º),
Umuarama (84º), Ponta Grossa
(87º) e Araucária (100º).

Empossado

O presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná
(TRE-PR), desembargador
Wellington Emanuel Coimbra de Moura, empossou o
desembargador federal João
Pedro Gebran Neto na Corte
Eleitoral, na vaga de juiz federal substituto. “Fui titular da
Corte Eleitoral por dois anos,
um período de muito trabalho
no qual me realizei profissionalmente, por isso estou
animado em voltar”, disse
Gebran Neto.

Mobilidade
sustentável

A Prefeitura de Curitiba testará os ônibus elétricos da
fabricante brasileira Eletra.
A empresa vai disponibilizar
um veículo de 15 metros para
ser utilizado na região do
Tatuquara no fim deste mês e
outro, com 21,5 metros, para
as linhas Inter 2 e no Interbairros 2, em novembro. Cada
ônibus será testado por um
período de 60 dias. A implantação de ônibus elétricos é
base do Programa de Mobilidade Sustentável de Curitiba.

Treinamento

O Comando Militar do Sul
iniciou esta semana um
treinamento com exércitos de
11 países, na região oeste do
Paraná. As atividades seguem
até sexta-feira, 16, no Quartel
General da 15ª Brigada de
Infantaria Mecanizada,
em Cascavel.

Ajuda humanitária
Além do Brasil, participam
militares da Argentina,
Canadá, Chile, Colômbia,
Espanha, Estados Unidos,

México, Nicarágua, Paraguai
e Uruguai. Oficiais do Estado-Maior destas nações amigas
traçam estratégias para pôr
em prática uma grande ação
de ajuda humanitária.

Pontualidade

Os aeroportos do Brasil
ganharam destaque mundial
no quesito pontualidade. No
mês de agosto, mais de 92%
dos voos em quatro terminais aeroportuários do país
respeitaram os horários de
partida ou atrasaram em no
máximo 15 minutos. Santarém (PA) e Londrina (no Norte
do PR), que, respectivamente,
ocuparam as 18ª e 21ª colocações, com 93,8% e 92,9%
de partidas consideradas no
horário. Segundo a ANAC,
apenas no mês de julho, mais
de 7,6 milhões de passageiros voaram pelo país, configurando o melhor mês do ano
para o setor.

Propaganda
irregular

Em menos de um mês, o
aplicativo Pardal, do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), já
recebeu 10.870 denúncias de
propaganda eleitoral irregular.
Pernambuco é o Estado com
mais queixas. O app criado
em 2014, foi atualizado e
voltou a funcionar em julho,
mas recebendo principalmente
denúncias de propaganda antecipada. Em relação aos cargos
em disputa, a maioria das
denúncias é referente a candidatos a deputado estadual
(3.683). Na sequência, estão
as campanhas para deputado
federal (3.476), presidente
(1.485) e governador (738).

Opcional

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou
a Portaria Interministerial que
altera parte de medidas sanitárias adotadas durante a pandemia no Brasil. “As novas regras
já estão em vigor e devem
ser observadas por viajantes
e operadores de transporte
aéreo, aquaviário e terrestre.
Com a mudança, os viajantes
podem optar por apresentar o
comprovante de vacinação ou o
teste negativo para entrada no
Brasil”, informa.

Da Redação ADI-PR Curitiba
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e portais
associados. Saiba mais em www.adipr.com.br
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Semed de Toledo inicia recenseamento
escolar para novos
alunos da pré-escola
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu ontem
DIVULGAÇÃO

Toledo - A Secretaria Municipal
de Educação de Toledo iniciou
esta semana, o recenseamento
escolar para crianças que irão
ingressar na Educação Infantil
(Pré-Escolar I e II) em 2023. As
orientações sobre o procedimento estão descritas na Instrução Normativa Nº 08/2022
publicada no Diário Oficial. O
cadastramento pode ser feito até
o dia 21/10 em qualquer escola
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Onze promotores substitutos
tomam posse na sexta-feira

VAGAS DE EMPREGO

O Ministério Público do Eric Bortoletto Fontes, Ítalo
Paraná (MPPR) empossa ama- João Chiodelli, Fábio Augusto
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Anatel libera 5G para sete capitais

na faixa de 3,5 GHz (Gaispi),
lideradoDocumentos:
pela Anatel. Com
PESSOAIS.
a decisão,
22àcapitais
(18 anos
22 anos) terão
cida como 5G puro. A Agência vada em reunião do Grupo acesso ao 5G puro. Apenas
Nacional de Telecomunicações de Acompanhamento da cinco capitais da Região Norte
Endereço: Rua Paraná, 3648 - Centro, Cascavel, PR - (45) 3333-2400
(Anatel) liberou o lançamento Implantação das Soluções para ainda não têm a tecnologia.
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Evento em praça central
esclarecerá sobre os
direitos do consumidor
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Consumo cresce

Uma amostra do que pode ser um efeito do Auxílio Brasil na
praça, e da retomada gradativa da economia no pós-pandemia:
O consumo nas residências do Brasil registrou melhora em
julho – com o Norte impactando mais no resultado (11,5%). Já
o Centro-Oeste fechou com alta de 9,4% no consumo, seguido
do Sudeste (8,4%), Sul (8,3%) e Nordeste (6,6%). Os setores
que tiveram destaque são Supermercados (12%), Restaurantes
(12%), Prestadores de Serviços (6%), Transportes (4%) e Lojas de
Artigos Diversos (45). Os dados são da fintech Superdigital,
do Grupo Santander.

$olar forte

O objetivo da ação é esclarecer dúvidas sobre os direitos do consumidor e levar informações à comunidade
A Comissão de Direito do
Consumidor da subseção da
Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), o Procon e a Associação
Comercial, Industrial e Agrícola
(Aciu) são parceiros na realização do evento ‘Manhã de
Informações ao Consumidor’.
A programação será desenvolvida no próximo sábado (17),
a partir das 9h, na praça Hênio
Romagnolli (Centro Cívico).
O objetivo, segundo a

advogada Izabellyta Laurence
de Alvarenga, que preside a
comissão da OAB-Umuarama
e também atua no Procon,
é esclarecer dúvidas e levar
informações à comunidade.
Também será servido um café
da manhã. Na ocasião, o órgão
de defesa do consumidor não
irá colher reclamações.
“A Aciu marcará presença
com uma ação itinerante, realizando consultas gratuitas e

disponibilizando informações
sobre a situação cadastral com
restrições de débitos presentes no SPC Brasil e Serasa”, ressalta o presidente da entidade,
Miguel Fuentes Romero Neto.
“A OAB e o Procon divulgarão
informações sobre os direitos
dos consumidores e a educação
para o consumo e também teremos distribuição de materiais
informativos”, complementa
Izabellyta Laurence.

A produção de bonecas de
pano agora é uma alternativa
de renda para um grupo de
mulheres que participou do
curso de artesanato oferecido
pela Secretaria Municipal de
Assistência Social, destinado
a pessoas em situação de vulnerabilidade atendidas pelos
centros de referência da assistência social (CRAS) e idosos
do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos
(SCFVI).
A produção artesanal de
bonecas funciona também
como terapia ocupacional,
estimulando a convivência e
a formação de grupos temáticos. O curso foi adquirido pelo
município junto ao Serviço
Nacional de Aprendizagem
Comercial (Senac), com o
investimento de R$ 5,6 mil. As
15 vagas foram rapidamente
preenchidas.

ASSESSORIA/SECOM

Curso de artesanato permite
renda e terapia ocupacional

A produção artesanal de bonecas funciona também como terapia ocupacional, estimulando
a convivência e a formação de grupos temáticos
“O artesanato é muito eficiente como terapia, pois desperta a criatividade, o capricho
e o talento dos participantes,
geralmente mulheres. Elas passam a conviver mais em grupo
e interagir com a família, reforçando vínculos, e ainda podem
vender as bonecas e garantir
renda”, disse a secretária da
Assistência Social, Adnetra
Veira Santana.
Foram cinco dias com aulas

de três horas. O município forneceu transporte às alunas
do serviço de convivência. “O
curso também estimula a amizade e as bonecas têm boa
aceitação no mercado”, acrescentou a chefe de Divisão da
Proteção Social Básica, Dayanne
Paola Demozzi. As bonecas são
bem coloridas, costuradas a
mão e têm detalhes em pintura.
O preço de venda gira em torno
de R$ 80,00.
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O mercado de energia solar
cresceu 46,1% no Brasil,
saltando da produção
de 13 gigawatts para 19
gigawatts, segundo a
Associação Brasileira de
Energia Solar Fotovoltaica.
A fonte fotovoltáica já gerou
R$ 99,7 bilhões em novos
investimentos, R$ 27 bilhões
em arrecadação aos cofres
públicos e mais de 570
mil empregos acumulados
desde 2012. Evitou a
emissão de 27,8 milhões de
toneladas de CO2.

Chute na canela

Na frente das pesquisas,
mas ciente de que é melhor
num jogo que com palavras,
o senador Romário (PL)
escolhe a dedo para quem
dar entrevista. Não deve ir
ao debate previsto para a
Rádio Tupi, a líder do Rio,
na terça-feira. A ordem pra
fechar a boca veio desde que
tropeçou na entrevista com o
YouTuber Casimiro no Canal
Que Papinho. Ao responder
como se sentia em ser avô
pela primeira vez, diz que
tem pouco convívio com o
neto, de um ano, porque o
menino “mora em Brasília e
eu tenho ido pouco lá”.

Brocha ou broxa?

Durante seu discurso do 7
de setembro, o presidente
Bolsonaro, bradou e puxou

o coro de ‘imbrochável’
entre seus apoiadores. Nas
redes os termos imbrochável
(com Ch) e imbroxável (com
X) foram utilizados em
cerca de 7,5 mil postagens,
segundo dados da Vox Radar
encomendado pela startup
O Pauteiro. O termo tomou a
frente e foi mais citado que
palavras como Bicentenário,
pátria, brasileiros, família
e bandeira.

Ecos do patronato

Em comemoração ao Dia
Internacional da Democracia
hoje, o levantamento
“Valores democráticos no
empresariado brasileiro”,
da Fundação Tide Setubal
e Instituto Sivis, revela que
a maioria dos empresários
entrevistados (91%)
concorda que, apesar de
ter alguns problemas, a
democracia é preferível a
qualquer outra forma de
governo. O estudo ouviu
417 grandes empresários
brasileiros, de todas as
regiões do País.

Os docs da operação

Sobre a prisão do ex-chefe
da Polícia Civil do Rio de
Janeiro, o MP enviou uma
nota. Em suma: o sigilo da
ação penal que envolvia a
investigação no Jacarezinho
caiu antes da operação que
culminou com a morte de
suspeitos – e na qual a PC
encontrou documentos
referentes ao processo.
“No curso das investigações
feitas pela Força-Tarefa para
apuração das mortes no
Jacarezinho foi identificado
que as peças referidas foram
entregues aos traficantes
por uma pessoa identificada
como advogado no telefone
celular de uma das vítimas”.

reportagem@colunaesplanada.com.br
Whatsapp/celular (61) 99855-3339
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Projeto estuda doação definitiva do
Armazém do IBC para o Município
Tramita na Câmara dos
Deputados o projeto de Lei
2337/22 que prevê a doação
para prefeituras de imóveis
do extinto Instituto Brasileiro
do Café (IBC) localizados no
Paraná e o perdão de eventuais
débitos com a União. O texto
determina ainda que ficarão
de fora aqueles imóveis cuja
destinação está regularizada.
O IBC foi uma autarquia federal responsável por políticas
agrícolas para o café entre 1952
e 1989. Ao extinguir o órgão,
a Lei 8.029/90 determinou o
repasse de imóveis, entre eles
vários armazéns, para o patrimônio da União. Alguns deles
foram cedidos a terceiros, e decisões recentes preveem a venda
de outra parte.
A proposta especifica que
um imóvel localizado em
Pinhais (PR), ocupado pela
Companhia de Desenvolvimento
Agropecuário do Paraná
(Codapar), deverá ser doado ao
governo estadual.
Auditoria da ControladoriaGeral da União em 2021 indicou que essa ocupação pela
Codapar está em condição
irregular há décadas.
“Os armazéns do extinto
IBC foram cedidos pela União
aos municípios onde se encontram normalmente por prazo
de 20 anos, prorrogáveis por

igual período, possibilitando
sua destinação de forma a
atender o interesse público”,
consta no texto da proposta.
“Com as alterações capitaneadas pela Secretaria de
Coordenação e Governança do
Patrimônio da União, existem
na atualidade sérios riscos de
que tais imóveis sejam alienados, inviabilizando a utilização
pelos entes subnacionais”.
O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de
Trabalho, de Administração e
Serviço Público; de Finanças e
Tributação; e de Constituição e
Justiça e de Cidadania.
COMODATO
Apesar de o texto apontar
que ficarão de fora os imóveis
cuja destinação está regularizada, em Umuarama, o
antigo Armazém do IBC, que
hoje dá espaço para novos
empreendedores, foi adquirido em regime de comodato
pela administração de Moacir
Silva em 2012, com contrato
firmado por um prazo de 13
anos, ou seja, sendo encerrado
em 2026.
Até lá, o município segue o
contrato por cessão de uso a
título oneroso, junto à União,
com o pagamento mensal de
um aluguel de R$ 27 mil.

JOSÉ A. SABINO/SECOM

NO ambiente, predominam empresas de confecção e produção de brindes, que geram em torno de 100 empregos diretos
CENTRO INDUSTRIAL
À época, da regulamentação
do uso do espaço, foi criado pela
administração municipal o CiD –
Centro Industrial Diversificado
Marciano Baraniuk –, destinado
à incubação de pequenos e
grandes negócios.
O atual prefeito Hermes
Pimentel deu sequência ao projeto. “Esta é uma das ferramentas que o município dispõe para
estimular o empreendedorismo
e sustentar o crescimento das
empresas, considerando que os
primeiros passos costumam ser
os mais difíceis para o desenvolvimento”, define.
Em 2012, o município reivindicou à Superintendência

do Patrimônio da União a
doação do espaço, onde
ocupa atualmente uma área
de 15.693 m² na qual funcionam o CiD e a Secretaria
Municipal de Segurança,
Trânsito e Mobilidade Urbana
(Sestram), que engloba a
Guarda Municipal, a Diretoria

de Trânsito de Umuarama
(Umutrans) e a Defesa Civil.
Outras despesas, como
energia elétrica de áreas
comuns, limpeza e serviços
de manutenção e pintura, são
rateadas através de condomínio, sendo a Prefeitura um dos
condôminos.

Indústria e tecnologia

Um dos objetivos do centro industrial é agregar tecnologia à
indústria local, com investimentos favorecidos pela redução
nas despesas das empresas, que tiram o aluguel da planilha
de custos por um período de cinco anos que pode ser prorrogado, se houver interesse. “O CiD já contou com centenas
de trabalhadores nas diversas empresas incubadas, mas a
realidade mudou. Muitos empregados hoje trabalham em
casa, com facções, e recebem por produção. Estamos reformulando a gestão da estrutura para privilegiar empregos de
qualidade e focar no objetivo inicial que é desenvolver as empresas, para que elas possam se ‘emancipar’ e caminhar com
as próprias pernas”, acrescentou o secretário de Indústria e
Comércio, Marcelo Adriano Lopes da Silva.

Área total

A área total dos armazéns é de 34,3 mil m², com 15.690 m² de
benfeitorias. O município investiu em pintura, construção de
portal de acesso e paredes divisórias. Atualmente, 14 espaços
estão ocupados por empresas dos ramos de malas e bolsas para
bebê, brindes, design digital e as demais no setor de confecções,
além da sede da Associação dos Clubes de Mães.

@tribunahojenewsumuarama
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Mau comportamento de fãs da
F1 será investigado em Monza
No GP da Itália realizado no
último fim de semana, algumas
mulheres reportaram comportamento impróprios e indesejados durante o fim de semana
de corrida da F1 – assim como
já havia acontecido com cerca
de 20 mulheres no Circuito
de Zandvoort, na Holanda, e
também no Red Bull Ring, na
Áustria. Em um comunicado,
o circuito de Monza diz que iniciará uma investigação.
Algumas imagens surgiram
em Monza dos fãs italianos não
sendo muito amigáveis com os
fãs de Max Verstappen, da Red

Bull. No geral, a atmosfera não
foi das mais agradáveis.
Através dos seus canais de
mídia, o circuito escreveu: “O
Autódromo Nacional de Monza
expressa seu pesar pelo desconforto daqueles que, entre os muitos fãs que atenderam ao último
GP da Itália, teriam encontrado
certas inconveniências. A estrutura e seus funcionários deram
o seu melhor e maior esforço
para realizar um evento que
superou todos os recordes de
público, indo além de todas as
previsões estimadas.
Para o Autódromo Nacional

de Monza a experiência dos
fãs é uma prioridade e por
esta razão foi iniciada uma
verificação rigorosa também
com os parceiros para apurar
e investigar a origem de quaisquer criticidades e tomar as
medidas consequentes para
que isso não volte a acontecer no futuro”.
Verstappen foi entrevistado após sua vitória no GP da
Itália antes de subir ao pódio e
os fãs vaiaram o piloto holandês naquele momento. Mattia
Binotto, chefe da equipe Ferrari,
disse que as vaias não foram

DIVULGAÇÃO

MULHERES reportaram comportamento impróprios e indesejados durante o fim de semana de corrida da F1
dirigidas à Max, mas sim à FIA
que não permitiu o reinício da

corrida, terminando o GP sob
safety car.

Maratona de Londres de 2023 inclui pela primeira vez opção não binária
A inscrição pública para a
Maratona de Londres do ano
que vem terá pela primeira vez
uma opção de gênero não binário, confirmaram os organizadores ontem (quarta-feira, 14).
Todos os potenciais corredores no evento de participação
em massa terão três opções
de gênero quando a inscrição

abrir em 1º de outubro: masculino, feminino e não-binário. As
corridas de elite, que operam
todas sob as regras da World
Athletics, não oferecerão uma
opção de gênero não-binário.
“Este é um passo significativo para a Maratona de
Londres, enquanto continuamos nossa jornada para tornar

nosso evento verdadeiramente
inclusivo”, disse o diretor do
evento Hugh Brasher.
A mudança foi implementada após um extenso período
de revisão e consulta da London
Marathon Events (LME) com
o objetivo de tornar o evento
a maratona mais "diversificada, equitativa e inclusiva" do

mundo, acrescentou o comunicado. O anúncio da Maratona
de Londres ocorre um dia
depois que a Maratona de
Boston também disse que terá
uma opção não-binária para
quem se inscrever para a corrida do próximo ano.
A Maratona de Londres do
ano que vem está marcada

para 23 de abril. As três opções
de gênero (masculino, feminino e não-binário) serão
oferecidas a todos os participantes que se inscreverem no
elemento de participação em
massa da Maratona de Londres
por meio de outras rotas de
entrada, incluindo inscrições
de caridade.
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Umuarama busca certificação do
MS sobre a eliminação da sífilis
A Comissão Nacional de
Validação (CNV), do Ministério
da Saúde, responsável por
expedir a Certificação da
Eliminação da Transmissão
Vertical do HIV e da Sífilis da
mãe para o bebê, chegou
ontem (quarta-feira, 14) a
Umuarama para iniciar um trabalho de certificação do município, um dos únicos do Brasil a
ter a chance de receber o Selo
Prata de Boas Práticas. Os técnicos vão analisar as iniciativas da Secretaria Municipal
de Saúde no fortalecimento de
ações de prevenção, diagnóstico, assistência e tratamento
das gestantes e crianças.
A CNV foi recebida pelo prefeito Hermes Pimentel, representantes da 12ª Regional,
do Conselho Municipal e da
Secretaria de Saúde e fica na

Conselho de
Alimentação
Escolar elege
nova diretoria
O Conselho de Alimentação
Escolar (CAE) é um órgão
importante para fiscalizar e
zelar por uma alimentação
escolar de qualidade. Em
Umuarama, o novo presidente do colegiado foi escolhido. Jhon Lennon Tributini
de Moura, pai de aluno, será
presidente para o quadriênio
2022/2026, tendo como vice
Ana Laura Geri de Carvalho,
também mãe de aluno.
O CAE tem caráter fiscalizador permanente, deliberativo
e de assessoramento, como
explica a secretária de Educação
Mauriza Gonçalves de Lima
Menegasso. “Este conselho deve
ser composto por 14 membros,
entre eles dois representantes
do Poder Executivo (um titular e
um suplente), quatro representantes de pais de alunos, quatro
representantes de trabalhadores da área da educação e professores e mais quatro representantes da sociedade civil. Uma
das principais atribuições é cuidar da fiscalização dos recursos
públicos repassados pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE)”, detalha.

cidade até a próxima sexta-feira (16), após uma série de
encontros, entrevistas, fiscalizações e análises técnicas
em alguns eixos exigidos pelo
Sistema Único de Saúde, 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).
O secretário de Saúde,
Herison Cleik da Silva Lima,
conta que os técnicos do
MS 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. “É com muito
orgulho que caminhamos para
mais essa importante certificação. Já conquistamos a certificação – e a recertificação – no
que diz respeito à transmissão
vertical do HIV e agora vamos
acrescentar a sífilis, graças a
um trabalho feito com muita
dedicação por todos os profissionais que compõem a Rede
de Proteção”, observou.

JOSÉ A. SABINO/SECOM

A CNV foi recebida pelo prefeito Pimentel, representantes da 12ª RS, do Conselho e da Secretaria de Saúde e fica na cidade até a próxima sexta
Lilian Nobre de Moura,
médica que atua com DST/
Aids em São Paulo e compõe
a CNV, elogiou o trabalho realizado até agora por Umuarama.
“Além de São Paulo e de
Curitiba, apenas Umuarama
conquistou a certificação da
transmissão do HIV vertical.
A estrutura que encontramos
aqui é motivo de orgulho para
nós, que representamos o
Ministério da Saúde, em um
trabalho de proteção às mães
e às crianças”, afirmou.
Ela acrescentou que a
intenção do governo federal
é reconhecer os esforços da
gestão local e das equipes de

saúde em eliminar a transmissão do vírus e aumentar
o acesso à testagem e ao tratamento para mulheres grávidas infectadas. “Todas as
análises, documentos e relatórios serão entregues à Equipe
Nacional de Validação (ENV),

com a finalidade de reforçar
as medidas preconizadas para
monitoramento dos indicadores e manutenção da certificação, incluindo a reavaliação
dos indicadores de impacto e
de processo, conforme a realidade local”, detalhou.

Participantes

Além dos representantes do Ministério da Saúde, também participaram 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 Paranaense, Maternidade Municipal,
Assistência Farmacêutica e Pronto Atendimento Municipal, além da
presidente do Conselho Municipal de Saúde, Angela Biazon.

Uma das maiores autoridades
em inovação fará palestra hoje
Um dos palestrantes mais
conceituados do país na área
de inovação e tendências falará
a empresários, lideranças a ao
público em geral hoje (15), no
teatro do Centro Cultural Vera
Schubert, a partir das 19h30.
O professor Gil Giardelli abordará, com entrada gratuita, o
futuro dos pequenos negócios
sob os aspectos da aceleração,
inovação e disruptura com os
modelos atuais.
Com mais de 20 anos de
experiência em cultura digital, Gil Giardelli é web-ativista,
difusor de conceitos e atividades ligados à sociedade em
rede, colaboração humana,
economia criativa e inovação digital, além de professor
em cursos de pós-graduação,

MBA, na Miami Ad School
e no Centro de Inovação e
Criatividade da ESPM.
Dono de um vasto currículo
ligado à inovação, o palestrante traz aos empreendedores, acadêmicos e à comunidade umuaramense um pouco
da sua vivência na aplicação da
inteligência de mídias sociais,
economia colaborativa, gestão do conhecimento e inovação para empresas e instituições. “A palestra faz parte do
Programa Inova Arenito, uma
grande união de esforços entre
o Sebrae, Sistema Regional de
Inovação (SRI) e a Prefeitura de
Umuarama, além de dezenas
de parceiros das mais diversas áreas”, convida o secretário de Indústria e Comércio do

município, Marcelo Adriano
Lopes da Silva.
Gil Giardelli já apresentou
mais de 1.300 palestras inclusive no exterior, trabalhou para
a Fundação Roberto Marinho,
Grupo CCR, BMW Brasil, Grupo
Educacional Cruzeiro do Sul
e Promobom Autopass, entre
outras, e atualmente apresenta

o programa ‘O Imponderável’
na RecordNews, acrescentou o
consultor do Sebrae, Adriano
Pereira. “É uma oportunidade
imperdível para quem está
focado no sucesso do seu negócio e nas perspectivas de futuro,
do ponto de vista da inovação”,
reforçou. As inscrições devem
ser feitas pelo site do Sebrae.

Fomento à economia

O Inova Arenito é uma iniciativa conjunta voltada à inovação,
inspiração e transformação do setor econômico local e regional.
De 12 a 23 de setembro serão realizadas mais de 50 eventos
como palestras, visitas técnicas, cursos, networking e rodadas
de negócios em Umuarama e cidades próximas, abertos a toda
sociedade. Será uma ótima oportunidade para estudantes,
trabalhadores e empreendedores que desejam se desenvolver.
O calendário de ações pode ser conferido no link de cada evento
podem ser acessadas maiores informações e inscrições. O Sebrae também fornece mais detalhes e esclarece dúvidas sobre o
programa pelo fone (44) 3623-8100.

@tribunahojenewsumuarama

Quinta-feira, 15 de setembro de 2022 LOCAL

9

Corte de árvore é suspenso para a plantação de mil mudas
desenvolvidas sejam plantadas entre a próxima segunda,
19, e a sexta-feira, 23. “A escolha das mudas obedecerá a lei
complementar 482/2020, que
instituiu o Plano de Arborização
Urbana do município. Neste
período, toda a equipe de arborização e o nosso pessoal aqui da
secretaria estarão dedicados ao
plantio. Por isso, nenhum tipo de
corte ou poda de árvore será realizado na próxima semana, a não
ser em situações emergenciais”,
descreveu o secretário do Meio
Ambiente, Rubens Sampaio.

A Prefeitura de Umuarama
fará um grande plantio de
mudas de árvores em virtude
do Dia da Árvore, comemora
em 21/09 em todo o país). A
Secretaria Municipal do Meio
Ambiente dará uma pausa na
poda e corte para se dedicar
exclusivamente ao plantio de
espécies nativas e de mudas
adequadas à arborização
urbana, contemplando áreas
de preservação, vias públicas
e o entorno do Lago Tucuruvi.
A previsão é que mais de
1 mil mudas de árvores bem

8

Uma programação foi estabelecida para organizar a ação.
Na próxima segunda-feira,
19, o plantio será realizado
a partir das 9h, na avenida
São Paulo. Na terça, 20, também às 9h, haverá plantio de
árvores na entrada do Parque
Jabuticabeiras e às 14h na
Praça Princesa Isabel, rotatória da entrada da cidade na
avenida Rio Grande do Norte.
No Dia da Árvore, quarta-feira (21), a equipe de arborização do município terá o
apoio de alunos dos cursos

VARIEDADES Quinta-feira 15 de setembro de 2022

do Serviço Social do Comércio
(Sesc/Umuarama) para o plantio de mudas na Avenida dos
Tamoios, a partir das 9h, e nos

do

dias 22 e 23, o plantio será realizado a partir das 9h, no entorno
do Lago Tucuruvi, nos fundos
do Parque D. Pedro II.

Cinema

SORTEIO REALIZADO DIA 26/09
SERÁ SORTEADO 2 GANHADORES

SAIBA MAIS
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(44)3056-6050
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22/7 a 22/8

Os astros estão aquecidos no céu e dão a maior
força pra você marcar vários gols de placa na sua
profissão. Na saúde, os planetas abrem a porta
das esperanças e há grandes chances de alcançar
a cura de um problema. Se estiver só, há chance
até de rolar um clima excitante com um amigo.
Com o momozim, seu jeito falante e bem-humorado deve agitar o romance.

na web
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21/6 a 21/7

Trago verdades, e elas são pra glorificar de pé,
coleguinha! Os astros derramam energias positivas nos seus relacionamentos pessoais e profissionais. Com o mozão, relembrar histórias na privacidade do seu ninho de amor promete ser uma
delícia. Tá na solteirice? Deve pensar bem antes
de se amarrar pra não cair na sofrência depois.
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21/5 a 20/6

Quintou com transformações fantásticas! Tudo indica
que irá se envolver mais em seus relacionamentos,
que tendem a se aprofundar. Deve ter facilidade pra
notar o que rola à sua volta e mudar o que for preciso.
Na união, o desejo de sair da mesmice talvez fale
alto. Ainda bem que conta com imaginação pra curtir
o melhor da vida com o mozão.

Nome da
letra da
vitória

Membrana incolor
Membranona
albino
incolor
Toma
no albino
umaToma
pro- Tia, em
vidência
uma pro- inglês
Tia, em
vidência
inglês
Aditivo do sal
caseiro
(símbolo)
Aditivo
do sal

21/4 a 20/5

Os astros intensificam a vontade de aprender e
mudar sua vida. Esbanjando criatividade e boa
memória, há grandes chances de ter sucesso e
experimentar transformações top. Se está na pista, talvez seja difícil escolher entre tantos contatinhos. Mas na hora do vamos ver, deve optar por
alguém honesto e ponta firme.

São cobertas por
seguradoras, se não
foram causadas por
fenômenos naturais

Sulco
para
Sulco
receber
a
para
semente

21/3 a 20/4

Há sinal de mudanças que irão transformar a sua
© Revistas COQUETEL vida pra melhor! Boas chances de iniciar um serviço, novo cargo ou empreendimento próprio e
Item do plano de
ganhar mais dinheiro. Sem medo nem vergonha
gastos de empresas
de falar o que sente, deve se relacionar fácil com o
(?) nullius: coisa
sem dono (Jur.)
crush ou o mozão. Há sinal de envolvimento com
um vizinho ou colega de estudos.

A terceira
conjugação verbal

Utensílio
do aluno
de natação

Solução

BANCO
BANCO

ÁRIES

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

Igreja

Item do plano de
gastos de empresas
(?) nullius: coisa
sem dono (Jur.)

Administração central
da universidade
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VIRGEM

Sua quinta começa com transformações fortes,
mas tudo indica que serão pra glorificar de pé!
Os astros despejam altas doses de criatividade e
te ajudam a lidar com suas diversas energias e
desejos. Sinal de mudanças positivas em casa ou
com familiares. Com o mozão, há sinal de bons
papos e novas aventuras.

ESCORPIÃO

23/10 a 21/11

Quintou com seu signo esbanjando talento com
as palavras e habilidade pra controlar as situações. Tudo indica que sua boa lábia vai fazer
a diferença em seus relacionamentos pessoais
e profissionais. Se tem um mozão, deve curtir
novidades quentíssimas no sexo. Se está na
pista, boas chances de dar match num crush
bom de cama.

SAGITÁRIO

22/11 a 22/12

A previsão para a sua quinta é de chuva de dindim, meu amigo/minha amiga de Sagitário! Os
planetas avisam que há sinal de transformações
muito boas: você tende a controlar melhor os
gastos e a grana que ganha, fazendo a bufunfa
render e o seu pé-de-meia crescer. No romance, o clima promete ser de curtição, bons papos e muitas novidades.

CAPRICÓRNIO

23/12 a 20/1

Não é seu aniversário, mas você tá de parabéns!
Tudo indica que contará com muita sorte e criatividade pra conquistar o que deseja. A vontade de
controlar o seu destino talvez fique forte e te leve
a mudar sua condição de vida pra melhor. Se está
na solteirice, há chance de envolver com alguém
do seu emprego.

AQUÁRIO

21/1 a 19/2

Os astros avisam que seu sexto sentido está em
alta – então bora ouvir sua intuição! Em casa, podem pintar mudanças na relação com o pessoal.
Com o mozão, o sexo tem tudo para dar aquele up
na relação. Se está na pista, seu jeito animado e
falante deve fisgar vários contatinhos.

23/8 a 22/9

Uma maré de sorte promete chegar e trazer boas
novidades, meu cristalzinho. Além de ganhar mais
popularidade, há grandes chances de transformar
a sua vida. Planos pra mudar de cidade ou país
podem decolar. Com o mozão, tudo indica que
não vai querer saber de arroz com feijão e deve
colocar novos sabores na relação e na intimidade.

23/9 a 22/10

LIBRA

PEIXES

20/2 a 20/3

Quintou e tudo indica que seu signo estará mais
comunicativo, criativo e popular entre os colegas.
Com seu jeito mais falante, pode atrair pessoas de
tudo quanto é jeito, Peixes. Tudo indica que será
ótimo ficar em casa com o mozão, papeando e
curtindo as delícias da intimidade. Não deve faltar
criatividade pra inovar nas fantasias.

Horóscopo nascido em 15 de setembro
Os nascidos no dia 15 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Gêmeos. São
inteligentes e possuem capacidade para aprender de tudo um pouco, com a maior facilidade. Seu
Lotofácil
número principal é o 21, formado de 2, Lua e de 1, Sol. São dois números
que se completam e que
promovem grande equilíbrio. Mas a soma dá o 3, de Júpiter, que dispersa, que diversifica e que
leva a interesses vários, tanto noMegasena
trabalho como na vida pessoal. Beneficia tudo o que se refere à
educação e à Justiça. Mas promove duplicidade amorosa e conjugal em muitos.
Lotomania
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por Luiz Aparecido/TRIBUNAHOJENEWS

esportes@cascavelnews.com.br

Honda Biz chega ao 24º ano de produção
A Biz pode ser considerada
protagonista no cenário da
indústria da motocicleta brasileira. Projeto exclusivo da
Honda Brasil, o modelo é derivado da Honda C100 Dream
fabricada em Manaus (AM),
de 1992 até 1997, e surgiu da
criatividade e ousadia da HRB
– Honda Research Brazil –, a
divisão de pesquisa e desenvolvimento da marca.
Tendo como alvo uma
forte renovação estética na
prestigiada Dream, o departamento de pesquisa e desenvolvimento decidiu propor
uma radical mudança técnica, substituindo a roda
de 17 polegadas por outra
menor, de 14 polegadas.
Tal alteração, que possibilitou incorporar ao modelo
um espaço sob o assento
capaz de abrigar um capacete de grandes dimensões.
Esta importante evolução no
design se revelou a chave do
sucesso da Honda Biz.
Chegando ao 24º ano de
produção consecutiva, com

DIVULGAÇÃO

A Honda Biz traz como novidade na versão 2023, a nova cor prata fosco
mais de 4 milhões de unidades produzidas, a Honda Biz
125 traz como novidade na
versão 2023, a nova cor prata
fosco, que assim se junta
às opções bicolor branca
e azul, vermelha e branco
perolizado.
Na parte técnica não ocorreram modificações: o motor
da Honda Biz 125 é o monocilindro OHC arrefecido a ar de
124,9 cc, com 9,2 cv de potência e 1,04 kgf.m de torque,

alimentado pelo sistema de
injeção PGM-FI, que admite
abastecer com gasolina e/ou
etanol. O modelo tem câmbio
semiautomático, que dispensa
o acionamento de embreagem, e partida elétrica.
O compartimento porta-capacete sob o assento tem
sua abertura comandada pela
chave de contato. O painel é
digital LCD com tecnologia
blackout e luz ECO de economia de combustível. Item

A Honda Biz tem câmbio semiautomático, que dispensa o acionamento de embreagem, e
partida elétrica
de conforto importante é a
tomada de 12V no compartimento porta-capacete, além
do gancho retrátil para transporte de mochilas, bolsas e
sacolas de compras na parte
traseira do escudo frontal.
O chassi é tubular de aço,
com suspensão telescópica
na dianteira e convencional
com dois amortecedores na
traseira. A Biz 125 tem rodas
de liga leve e frenagem CBS –
Combined Brake System – com

freio a disco na dianteira e a
tambor na traseira.
A Honda Biz 125 2023 está
chegando à rede de concessionários Honda, com preço
público sugerido, base Distrito
Federal, que não inclui despesas com frete ou seguro, de
R$ 13.110,00 nas cores Prata
fosco, branco e azul, branco
perolizado e vermelho.
O modelo Biz 110i 2023
será anunciado ao mercado
em outubro.
DIVULGAÇÃO

Volvo inicia a produção de
caminhões elétricos pesados
A Volvo Trucks está iniciando, na Suécia, a produção
em série das versões elétricas
de seus veículos Volvo FH, FM
e FMX, modelos com capacidade total de 44 toneladas.
Com isso, a marca torna-se a
primeira a fabricar caminhões
elétricos pesados em escala
industrial de forma regular.
“Este é um marco que comprova que estamos liderando
essa transformação da indústria, com a produção em série
dos nossos pesados elétricos
para atender os transportadores em toda a Europa. À frente,
temos planos de introdução
destes veículos também em
outras regiões e continentes”,
afirma Roger Alm, presidente
mundial da Volvo Trucks.
A produção em série dos
caminhões elétricos pesados
Volvo começa agora na fábrica
de Tuve, em Gotemburgo, na
Suécia, e no próximo ano
chega à planta de Ghent, na
Bélgica. Os pesados elétricos são fabricados na mesma
linha de montagem dos veículos com motor a combustão, o

que traz alta flexibilidade de
produção e ganhos de eficiência. As baterias são fornecidas
pela nova unidade de montagem de baterias da Volvo
Trucks em Ghent.
TRANSPORTES
SUSTENTÁVEIS
A demanda por caminhões
elétricos está crescendo rapidamente em muitos mercados, por conta da necessidade
dos embarcadores por um
transporte livre de combustíveis fósseis, com metas de
sustentabilidade.
Agora a Volvo Trucks está
produzindo em série seis

modelos elétricos, entre semipesados e pesados, a mais
ampla gama da indústria de
caminhões. A linha elétrica da
marca tem condições de atender boa parte da demanda
de transportes na Europa. De
acordo com as estatísticas da
Eurostat (2018), 45% de todas
as mercadorias que circulam
nas estradas do continente
europeu viajam distâncias
inferiores a 300 km.
AMPLA GAMA
“Já comercializamos cerca
de 1.000 caminhões elétricos
pesados. Incluindo outras faixas de peso, já são mais de

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225

A produção em série dos caminhões elétricos pesados Volvo começa agora na fábrica de Tuve,
em Gotemburgo, na Suécia
2.600 elétricos Volvo. Nossa
expectativa é de que os volumes aumentem significativamente nos próximos anos.
Até 2030, pelo menos 50%
dos caminhões que venderemos globalmente deverão ser

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

elétricos,” comenta Roger Alm.
A linha elétrica da Volvo
Trucks cobre ampla variedade
de aplicações, como distribuição urbana, coleta de lixo,
transporte regional e canteiros
de obras.

(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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Pela primeira vez na pandemia,
cidade não registra casos de covid
Após exatos 30 meses
desde o início da pandemia
de coronavírus, nenhum caso
de covid-19 foi confirmado em
Umuarama. De acordo com o
Boletim Covid de ontem (quarta-feira, 14), pela primeira vez
desde o final de fevereiro de
2020, quando a Secretaria
Municipal de Saúde começou
a produzir o informativo, o
número de diagnósticos positivos foi zero.
Até então, o menor número
diário – apenas um caso –
havia sido registrado nos dias
30 de novembro e 1, 10, 14
e 17 de dezembro de 2021.
“Depois disso, o menor resultado veio apenas agora, dia 13

de setembro de 2022, quando
registramos três casos. Hoje,
ao nos depararmos com o
relatório diário zerado, foi algo
que nos deixou emocionados,
pois isso faz realmente aumentar nossa esperança de que,
seguindo com a imunização,
vamos conseguir vencer a pandemia”, comentou o secretário
municipal de Saúde, Herison
Cleik da Silva Lima.
Outro ponto a comemorar, segundo o secretário, é a
redução no número de mortes. “Desde o início da pandemia, registramos 355 óbitos – o
que nos dá uma média de 11,8
mortes por mês. Neste ano,
21 pessoas faleceram – cinco

em janeiro, 15 em fevereiro e
uma em março – uma média
de 2 mortes por mês. Sentimos
muito pelas famílias que
sofrem a perda de seus entes
queridos, porém completar o
ciclo vacinal é fundamental
para que consigamos manter esse número estacionado
aí”, afirma.
Em 257 dias (de 1° de janeiro
até 14 de setembro), 18.786
pessoas receberam resultado

positivo para a doença – foram
9.631 mulheres, 7.036 homens
e 2.119 crianças. O total de
casos ativos está em 32 e o
número de casos suspeitos é
de 20, indicando que 52 pessoas estão em isolamento
domiciliar. Desde o início da
pandemia de coronavírus, em
março de 2020, 39.246 pessoas
foram diagnosticadas com a
doença e deste total 38.875 se
recuperaram.

Com relação às ocupações
de leitos exclusivos para tratamento da doença na cidade,
um homem de 82 anos, que
tomou três doses da vacina,
segue internado na enfermaria do hospital Uopeccan.
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”.

Cursos, serviços e
entrevistas de trabalho
no Feirão do Emprego

Além de um treinamento
gratuito em empregabilidade,
trabalhadores em busca de
recolocação no mercado de
trabalho também poderão realizar entrevistas com empregadores no feirão de qualificação e empregos promovido
pela Prefeitura, por meio da
Agência do Trabalhador, no
próximo dia 23. Ontem (14),
foram confirmadas as presenças de equipes de recursos
humanos da rede Planalto de
supermercados e da indústria
Levo Alimentos.
Pessoas que participarem
do treinamento já poderão
aplicar os conhecimentos em
entrevistas para vagas no próprio local do curso, o Serviço
Nacional de Aprendizagem
Comercial (Senac).
O feirão objetiva preparar os
candidatos para entrevistas de
emprego, orientá-los sobre a elaboração correta dos currículos
e também sobre a importância

de uma boa a apresentação. Os
participantes receberão dicas
sobre como se comportar e se
vestir para os processos seletivos, aumentando suas chances
de sucesso.
O evento será aberto às
8h30 do dia 23, com a palestra “Empregabilidade” e em
seguida haverá duas oficinas
sobre automaquiagem. A participação é aberta a todos os
interessados. Ainda o Senac vai
disponibilizar curso gratuito
de assistente administrativo.
A Secretaria de Assistência
Social oferecerá transporte
gratuito para moradores de
bairros distantes e dos distritos que desejarem participar
do feirão. “Teremos ônibus
para moradores do Conjunto
Sonho Meu e bairros próximos
e do Parque Dom Pedro, bem
como dos distritos de Santa
Eliza e Serra dos Dourados”,
informou a secretária Adnetra
Veira dos Prazeres Santana.

CONTRATA – SE
A empresa CURTUME
PANORAMA, está contratando
pessoas portadoras de necessidades especiais, oferecemos
vale refeição, vale transporte, a
empresa possui refeitório próprio.
Interessados entrar em contato
pelo fone (44) 3621 -1600 falar
com Débora ou enviar curriculum para debora@curtumepanorama.com.br
Contratação imediata!

EXTRAVIO DE ALVARÁ
C. R. FIAUX PRESTADORA DE
SERVIÇOS - ME, inscrita sob
nº CNPJ 07.154.626/0001-00,
estabelecido na Rua Joana
Darc, 4161, Jardim Shangrila,
CEP 87509--100, na cidade de
Umuarama, Estado do Paraná,
comunica para devidos fins
o extravio de seu alvará nº
25.475/2005. Com esta publicação o mesmo torna-se sem
valor legal e comercial.

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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AGENDA

Nesta quinta (15) no Sesc Umuarama acontece a Feira do Livro e às 14h tem Mesa Redonda com Dinha e Binho “Literatura e
Periferia”para adolescentes e adultos. Na sexta (16) às 8h30 tem Oficina Literária “Técnicas de desenho na literatura” e também Contação de História com Line Franciele Borges “Vozes em trânsito: pelos meandros do Paraná”. E às 9h10 tem Oficina
Literária com Line Franciele Borges “Artes imaginárias”, para crianças.

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

O livro é a minha viagem, e o destino
é a última página.
(O livro)

LEITURA

FOTOS: FACEBOOK

FLIP
Pela primeira vez em suas 20 edições,
a Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP) terá como homenageada uma
escritora negra, a maranhense Maria
Firmina dos Reis (1822-1917), tida
como a primeira mulher a publicar um
romance no Brasil, Úrsula, de 1859. O
anúncio foi feito ontem pelos curadores e pela direção do evento junto
com a programação da edição de
2022, que acontecerá entre os dias
23 e 27 de novembro.
***
A festa será predominantemente feminina, com 25 mulheres e nove homens
na programação. O nome de maior
prestígio entre os já divulgados é a
francesa Annie Erenaux, de 82 anos,
autora, entre outros, dos livros O Lugar, Os Anos e O Acontecimento, todos
já lançados no Brasil. (Folha)

O artista umuaramense Jho Oliveira na Exposição ‘sobreViver’, na
abertura da Feira Literária do Sesc
2022, em Umuarama.

SHOPPING PALLADIUM

Thais Mariane dos Santos com
as escritoras umuaramenses no
lançamento dos livros infantis
de Maria Madeira e Marcia Tiago
de Sá, na abertura da Semana
Literária do SESC .

LIVRO (1)
A escritora e Professora Márcia Tiago
de Sá lançou o Livro Mulheres que
fazem a diferença que fala sobre “
Mulheres que fazem a diferença / um
livro de mulheres reais . Muitas mulheres sentem inferiores subestimam sua
capacidade de viver o extraordinário.
Através de cada capítulo do livro o leitor poderá se redescobrir e reconhecer
através de experiências reais de cada
autora. Esta obra foi escrita com muito carinho e poderá ajudar a libertar o
ser humano incrível que é você.

LIVRO (2)
A escritora e Professora Maria Cristina
Madeira também lançou na segunda-feira (12) o Livro intitulado “Coletânea Sesc de Contos Infantis”, autora
da história “O bem-te-vi encantado”.
“ Uma história, uma criança e muitas possibilidades para falar sobre a
cultura paranaense. Esta coletânea
literária, fruto da sétima edição de
Contos Infantis e inéditos promovida
pelo Sesc Paraná, mostra a diversidade
e a riqueza de nossas manifestações
culturais, lendas e costumes.

APLAUSOS
Especialmente para o Sesc e toda sua
equipe, que reconhece e valoriza os
elementos da cultura paranaense presentes nas mais diversas manifestações
artísticas e incentiva a literatura e a
formação de novos escritores anualmente em sua Semana Literária.

