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Dia da Independência é
marcado por manifestações

Hoje, 7 de Setembro, o Brasil comemora 199 anos da proclamação da Independência marcado por manifestações populares do Oiapoque ao Chuí, inclusive em Umuarama. Durante a manhã de hoje, grupos contrários ao presidente Jair Bolsonaro se reúnem na Praça Miguel Rossafa a partir das 9h30. Já durante a tarde, está prevista uma carreata pelas ruas da Capital da Amizade dos favoráveis a Bolsonaro e na pauta há a aprovação do voto impresso e a saída dos ministros do Supremo
Tribunal Federal. A concentração deve ocorrer a partir das 14 horas em frente ao antigo poliesportivo e terminar no Lago Aratimbó. Mas as maiores concentrações
de manifestantes são esperadas em São Paulo e em Brasília, onde apoiadores do presidente começaram a chegar ainda durante o fim de semana. Página A2
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Maria Victória
chega as quartas
de final
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Thaisy Payo
grava filme
que envolve
inclusão,
respeito e
empatia
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Umuarama
confirma mais
um caso de
dengue
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REGIÃO

Viaduto de
Iporã tem novo
investimento e
obra caminha
As obras do viaduto de Iporã chegam em mais uma
fase de construção, rumo a
conclusão da empreitada.

A umuaramense Thaisy Payo ganhou o mundo com títulos como:
Miss Mundo Surda (2013), Miss
Surda Brasil (2013) e se tornou
a primeira mulher surda brasileira eleita no Miss Deaf World.
Com uma carreira no mundo da
moda e da interpretação, agora
Thaisy está nas telonas com o
filme “Amei te Ver”, que está
sendo gravado em Atibaia-SP.
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ESPORTES

MEGA OPERAÇÃO DA PM APREENDE 55 MOTOS NO FIM DE SEMANA - Ação ainda
resultou na abordagem de 215 pessoas e em 173 notificações de trânsito por dirigir sem
CNH, débito de licenciamento e escapamento adulterado. Operação foi resposta a
reclamações constantes de arruaças e pertubação do sossego feita por moradores.
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Preso homem
que chantageou
e estuprou
mulher em
Cruzeiro

Adolescente
é executado
com tiro
na nuca
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Jovem fica ferido
após receber
descarga
elétrica
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-

Jovens levam o nome do motocross
de Umuarama ao Arena Cross
O motocross de Umuarama volta a ser representado como a participação dos pequenos Rafael Caoni Ferreira, 8 anos, e

Redação: 44-3621-2535

Kaique Alexandre Flores, 7 anos, no Campeonato Paranaense, Campeonato Brasileiro e no Arena Cross.
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Últimas

Coluna Ilustradas
Bolsonaro assina MP que
limita remoção de conteúdo
nas redes sociais
O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta segunda-feira, 6, uma medida provisória com o objetivo de endurecer
as regras para a remoção de conteúdos de redes sociais
no País. A MP altera o Marco Civil da Internet, lei criada
em 2014, para evitar a “remoção arbitrária e imotivada”
de perfis e de conteúdos das redes, segundo divulgou a
Secretaria de Comunicação (Secom) do Planalto.
A medida ainda não foi publicada no Diário Oficial da
União (DOU) e nem recebida no protocolo do Senado
Federal. Como toda medida provisória, a MP sobre redes
sociais passa a valer imediatamente uma vez publicada,
mas precisa ser aprovada pelo Congresso dentro de 180
dias. Se não o for, deixa de vigorar.

Juiz tranca ação contra Lula
por corrupção para
favorecer a Odebrecht
O juiz federal Frederico Botelho de Barros Viana,
da 10ª Vara da Justiça Federal do DF, ordenou na
sexta-feira, 3, o trancamento da ação penal em que
o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva era acusado
de suposta corrupção em troca do aumento do limite
da linha de crédito da Odebrecht junto ao BNDES
para financiamento da exportação de bens e serviços
entre Brasil e Angola.
A decisão foi divulgada nesta segunda-feira, 6, e
atinge os outros réus do processo, entre eles o empresário Marcelo Odebrecht e os ex-ministros Antonio
Palocci e Paulo Bernardo de Souza.
Na decisão, Viana argumentou que, apesar de ação
ser baseada em elementos que teriam a capacidade de
indicar eventuais condutas criminosas atribuídas aos
réus, devem ser desconsideradas todas as provas que
subsidiavam a denúncia e foram atingidas pela decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal
que declarou a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro para
julgar o caso do triplex do Guarujá, anulando todas as
provas contidas naquele processo.

Políticos de 26 países
alertam sobre ‘insurreição’
contra democracia do Brasil
Na véspera das manifestações de 7 de Setembro,
ex-presidentes, intelectuais, parlamentares e ministros
de 26 países alertam para o risco de os atos criarem
“uma possível insurreição” que “colocará em perigo a
democracia no Brasil”. A preocupação com “um golpe
de Estado” está formalizada em uma carta divulgada
nesta segunda-feira, 6.
“Neste momento, o presidente Jair Bolsonaro e seus
aliados - incluindo grupos supremacistas brancos, a polícia militar e funcionários públicos em todos os níveis
de governo - estão preparando uma marcha nacional
contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso em
7 de setembro, aumentando os temores de um golpe
de Estado na terceira maior democracia do mundo”,
diz o documento.
O texto ressalta que autoridades internacionais
estão atentas para os acontecimentos no Brasil e não
serão tolerantes com qualquer ruptura democrática.
“Estamos profundamente preocupados com a ameaça
iminente às instituições democráticas do Brasil - e
estaremos vigilantes em defendê-las antes e depois de
7 de Setembro. O povo brasileiro tem lutado durante
décadas para garantir a democracia contra o domínio
militar. Não devemos permitir que Bolsonaro os tire
agora.”
O documento foi divulgado na manhã desta segunda
pela Progressive International, uma rede global progressista que monitora o avanço da direita no mundo.

Ministério da Economia
autoriza concurso público para
cargos do Ibama e do ICMBio
O Ministério da Economia autorizou a realização
de concurso público para o provimento de 568 cargos
do quadro de pessoal do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)
e para 171 vagas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), conforme portarias
da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e
Governo Digital da pasta publicadas no Diário Oficial
da União (DOU) desta segunda-feira, 6.
Para o Ibama, são 96 vagas de Analisa Ambiental
Nível Superior, 40 de Analista Administrativo Nível Superior e 432 de Técnico Ambiental Nível Intermediário.
No ICMBio, serão abertos 61 postos de Analisa
Ambiental Nível Superior e 110 de Técnico Ambiental
Nível Intermediário.
O prazo para a publicação do edital de abertura do
concurso público será de seis meses.
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POLÍTICA

Brasília terá reforço na segurança
para atos de 7 de setembro

O governo do Distrito Federal
antecipou a restrição do trânsito
na região central de Brasília.
Desde a noite de domingo (5),
as vias N1 e S1, da alça leste
da Rodoviária do Plano Piloto
ao 1º Grupamento de Bombeiro
Militar (1º GBM), próximo à via
L4, estão bloqueadas.
A região central da capital federal terá reforço no policiamento em função das manifestações
previstas para o dia 7 de setembro. A Polícia Militar do Distrito
Federal (PMDF) realizará linhas
de revistas pessoais e bloqueios
nas principais vias da Esplanada
dos Ministérios e proximidades
da Torre de TV.

Proibições
Segundo o GDF, será proibido acessar as áreas em que serão realizadas as manifestações
portando objetos pontiagudos,
garrafas de vidro, hastes de
bandeiras e outros materiais
que coloquem em risco a segurança de manifestantes e
população. Também fica restrita a utilização de drones sem
autorização no espaço aéreo da
Esplanada.
Os eventos serão monitorados
pelo Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), com
apoio de equipes em campo. O
centro reúne 29 órgãos, instituições e agências do GDF voltadas
para segurança, mobilidade,
saúde, prestação de serviço público e fiscalização.

Espaços
Haverá dois espaços para
as manifestações. Os locais
foram definidos juntamente
dos organizadores dos eventos,
que se reuniram no Ciob com
representantes das forças de
segurança, órgãos federais e do
GDF envolvidos.
Os manifestantes pró-governo ficarão na Esplanada dos
Ministérios. Treze grupos foram
cadastrados pelo Núcleo de Atividades Especiais (Nucae), da
SSP/DF. O ponto de encontro
será a Biblioteca Nacional. De
lá, seguirão pela Esplanada dos
Ministérios e poderão chegar
até a Avenida José Sarney, na
ligação entre as vias S1 e N1. Os
monumentos e prédios públicos
estarão fechados com gradil e
resguardados por policiais.
Contrários
Já os manifestantes com orientações contrárias ao governo irão
se concentrar no estacionamento
da Torre de TV, a partir das 8h,
ao lado da Praça das Fontes. De
lá, seguirão em caminhada, a
partir das 10h, até o Memorial
dos Povos Indígenas. A PMDF
fará a segurança do perímetro e
acompanhará todo o trajeto.
Trânsito
Os ônibus das comitivas,
assim como motocicletas e
cavalos – como previsto pelos
organizadores – deverão ser
deixados no estacionamento da

Praça da Cidadania, localizada
ao lado do Teatro Nacional. As
alternativas para quem precisar
acessar a região serão as vias N2
e parte da S2, entre os ministérios e anexos. Policiais militares
e agentes do Detran estarão nas
vias W3 Norte (N2 e N3) e W3
Sul (S2 e S3) para controle e
maior fluidez no trânsito.
Os demais manifestantes poderão utilizar os estacionamentos
da Rodoviária do Plano Piloto
(parte superior) e dos setores de
Autarquia, Bancário e Comercial.
Os condutores deverão estacionar somente em locais permitidos, pois haverá fiscalização por
parte dos órgãos de trânsito.
A partir das 6h do dia 7 de
setembro não será possível
transitar com veículos da altura
da W3 até a Funarte, no Eixo
Monumental – nas vias N1 e S1.
O trecho será destinado para os
manifestantes com orientação
contrária ao governo.
Os locais indicados para estacionamento daqueles que
seguirem para se manifestar
nesta área será o Setor Hoteleiro
Norte, Palácio do Buriti e Tribunal de Contas do Distrito Federal
e Territórios (TJDFT). O GDF
ressalta que o estacionamento
do Estádio Nacional Mané Garrincha é privativo.
A reabertura das vias será feita após o fim das manifestações
e dispersão do público, mediante
avaliação de cenário por parte
das autoridades de trânsito.

NO DIA DA PÁTRIA
•Eliseu Auth

•(Eliseu Auth
é promotor
de justiça
inativo,
atualmente
advogado).

No sete de setembro somos chamados à
reflexão. Se, nessa data, lá atrás chegamos à
independência política, que fizemos e o que estamos fazendo para honrar a grande efeméride
que comemoramos. Acho que ela desperta em
todos nós um misto de saudades e melancolia
dos tempos em que a nação era menos dividida
e mais unida em torno dos mesmos objetivos
nacionais.
Meu pensamento voa para os primeiros anos de Escola, lá na pequena Linha
Salto, interior de Santo Cristo. Meu primeiro
professor Nicolau Meinerz hasteava a bandeira
e fazia cantar o hino nacional. Depois, fazia
declamar versos patrióticos e falava do papel de
cada um de nós, na construção de uma Pátria
independente, ordeira, progressista e pacífica.
Fazia menos de uma década que o mundo livre
derrotara Hitler na segunda guerra mundial.
No resto do dia o mestre envolvia pais e alunos
numa grande gincana cívica. Bons tempos,
ainda que a compreensão e o entendimento
fossem limitados.
O tempo passou, a inocência se foi
e a realidade nacional chegou ao que é. Os
grandes objetivos nacionais e os sonhos que o
velho Professor plantou em nós continuam os
mesmos. Sobre eles somos chamados a meditar

Charge

neste dia da Pátria. As saudades que referi no
começo, reportam a simplicidade, pureza e inocência com que víamos a Pátria que deveríamos
construir. Éramos felizes assim e nos sentíamos
importantes e muito patriotas. A melancolia
de que falei fica por conta dos sonhos que não
conseguimos realizar.
Aqui estamos nós. Apreensivos por
ver a Pátria amada, democrática e livre, cuidando de sua gente. Sem ódio nem divisão.
De todos, sem excluir quem quer que seja.
Branco não é raça superior e não é justo que
alguém fique de fora porque é negro, pardo,
mulato, cigano, índio ou cafuso. Ou por ter
esta ou aquela opção sexual. A bandeira
verde, amarela, branca e azul anil que hasteamos trêmula por bandeiras temáticas: A da
inclusão social, da Educação para todos, da
pesquisa científica e inovação. Do respeito às
florestas e meio ambiente porque precisamos
deixar o país e o planeta habitável para nossos
filhos e as próximas gerações. Era isso que o
meu velho professor queria dizer nos sonhos
que queria plantar em nossos corações no
Dia da Pátria.
(Eliseu Auth é promotor de justiça
inativo, atualmente advogado).
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Umuarama mantêm-se entre as cidades mais
importantes do Estado na geração de empregos

Umuarama - Os cinco
municípios paranaenses
que mais empregaram
trabalhadores no mês de
agosto, por meio das Agências do Trabalhador, foram
Curitiba, Cianorte, Cascavel, Marechal Cândido
Rondon e Umuarama. Os
dados são do Cadastro
Geral de Empregados e
Desempregados (Caged) e
divulgado pela Secretaria
de Estado da Justiça, Família e Trabalho.
O u t ro n ú m e ro i m portante, divulgado pela
Secretaria Municipal de
Indústria, Comércio e Turismo, é que a Agência do
Trabalhador de Umuarama
fechou o mês de agosto de
2021 com 390 colocações
no mercado de trabalho.
“Seguramente um número
expressivo e que representa
bem a força que tem o
município na geração de
oportunidades”, comenta o
secretário Edvaldo Ceranto
Junior.
Ele relata que a determinação do prefeito Celso
Pozzobom no estímulo à
geração de empregos é
um fator determinante.

“Mesmo durante a pandemia os números da cidade
demonstram confiança
na economia local. A administração municipal
está sempre trabalhado
para tornar a cidade mais
atrativa aos investidores,
com grandes investimentos
em obras estruturantes,
redução de burocracia,
agilização de processos e
estímulos ao crédito para
os empreendedores, além
de formações contínuas e
muitas parcerias”, observa.
Segundo o Caged, a
capital do Paraná gerou
591 empregos e foi seguida
por Cianorte, com 553,
Cascavel, com 490, Marechal Cândido Rondon,
com 490, Umuarama, com
390, Francisco Beltrão,
com 311, Medianeira, com
303, Assis Chateaubriand,
com 296, Pato Branco, com
241, e Matelândia, com
234. “Temos nos dedicado
muito a ações que possam
realmente oferecer oportunidades aos trabalhadores
de nossa cidade. Estamos
sempre fazendo parcerias,
aproximando a Agência do
Trabalhador do cidadão e

A Agência do Trabalhador de Umuarama fechou o mês de agoﬆo de 2021 com 390 colocações no mercado de trabalho

da classe empresarial. São
ações que trazem bons
resultados”, observa Reginaldo Barros, diretor da
Agência do Trabalhador de
Umuarama, acrescentando
que a Agência atendeu a
2.023 pessoas à procura

de emprego só durante o
último mês, além de 380
trabalhadores que deram
entrada no Segura Desemprego.
EMPREGA MAIS
Ação de sucesso da

Agência do Trabalhador,
o programa Emprega Mais
Umuarama leva serviços de
intermediação de mão de
obra diretamente nos bairros. Para se ter uma ideia,
só na primeira edição, realizada na última sexta-feira

(3) no CRAS (Centro de
Referência em Assistência
Social) do Parque Dom
Pedro, foram realizados 80
atendimentos, com o saldo
de 25 encaminhamentos
de trabalhadores para entrevistas de emprego em
diversos segmentos.
Dentre os serviços oferecidos pelo Emprega Mais
Umuarama, estão encaminhamentos para entrevistas, inclusão de novos cadastros e atualizações dos
já cadastrados, não sendo
necessário agendamento.
“A finalidade é atender
aos empregadores que têm
procurado a agência em
busca de trabalhadores e
também facilitar o acesso
dos candidatos às vagas
disponíveis”, explicou,
lembrando que para ser
atendido o cidadão deve
levar Carteira de Trabalho, currículo e documentos pessoais. “A próxima
edição do Emprega Mais
Umuarama será no CRAS
II, que fica no bairro Alto
São Francisco, na próxima
sexta-feira (10), das 8h
às 11h30 e das 13h30 às
17h”, finaliza.

Novo caso de dengue é confirmado em Umuarama no bairro Parque Tarumã
Umuarama - A situação da
dengue em Umuarama é regulada pela Vigilância em Saúde
Ambiental e Epidemiológica,
órgão ligado à Secretaria Municipal de Saúde. De acordo
com o Informe Técnico nº 05,
divulgado ontem, na última
semana foram registradas seis
notificações na cidade, ou
seja, seis pessoas buscaram
atendimento médico com
sintomas da doença. Desse
total, um caso foi confirmado.
Entre os dias 29 de agosto e 3 de setembro de 2021,
o Sistema de Informação
de Agravos de Notificação
(Sinan) conta com 31 notificações, 25 registros com
resultado negativo, quatro
casos que ainda estão em
investigação, aguardando
os resultados dos exames,
e mais dois casos confir-

mados. O caso confirmado
nesta semana é de morador
do bairro Parque Tarumã.
Segundo Carlos Roberto
da Silva, diretor de Vigilância Ambiental em Saúde,
órgão ligado à Secretaria
Municipal de Saúde de
Umuarama, trata-se de um
caso autóctone – quando a
pessoa contraiu a doença
aqui mesmo na cidade. O
mapa de classificação de
risco da doença na cidade,
que estava ‘no azul’, quando
a tabela do Sinan indica
‘sem casos confirmados’ na
área urbana, agora tem a
região do Vitória Régio na
cor verde. “Com o registro
de um caso na zona urbana, o mapa sai do azul. A
existência de um caso para
cada mil habitantes coloca a
cidade no patamar de ‘baixa

Número de casos suspeitos cai
para 39 e nenhuma morte por
covid-19 é registrada
Umuarama O Boletim Covid,
divulgado diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde de
Umuarama, traz
a informação de
que 29 novos casos da doença foram confirmados
na cidade ontem,
sendo 12 mulheres, 15 homens
e duas crianças.
Agora, o total de
pessoas que tiveram diagnóstico
positivo para o
coronavírus chegou a 16.107.
Do total de
positivos, 14.049
pessoas se recuperaram (87%),
1.736 fazem o
tratamento em suas residências e 17 estão hospitalizadas.
Nenhum óbito foi oficialmente registrado neste final de semana e o total de pessoas que
faleceram em decorrência de
complicados da covid-19 está
em 305.
Chama a atenção a redução no número de casos
considerados suspeitos, que
caiu para 39 com a atualização dos dados – sendo que
38 aguardam o resultado dos
exames em suas casas e uma
pessoa está hospitalizada.
Desde o início da pandemia,
em março de 2020, 39.335

incidência’ para o Aedes
aegypti”, explica o diretor,
acrescentando que amarelo
indica ‘em alerta’ (de um a
três casos por mil habitantes) e vermelho para ‘em
surto’ (mais de três casos
por mil habitantes)”.
Ele faz questão de
destacar que o trabalho
constante dos agentes de
combate a endemias, que
tanto se dedicam à fiscalização, mas acima de tudo
à orientação sobre os riscos
da dengue, é fundamental
para manter os indicadores
nos atuais patamares. “A
dedicação da população
é fundamental nesse processo para garantir que a
dengue na cidade esteja
sob controle”, relatou.
Silva também nunca
deixa de advertir que a

Entre os dias 29 de agoﬆo e 3 de setembro de 2021, o Siﬆema de Informação de Agravos
de Notificação (Sinan) conta com 31 notificações

dengue é uma doença
que pode ser fatal e que a
responsabilidade de cada
um dos cidadãos é grande
para eliminar os focos do
mosquito Aedes aegypti,
responsável por transmitir

Macaco prego atacado por ouriço
é socorrido pela Vigilância
Sanitária e tratado na Unipar

O macaco voltou à reserva, onde ele foi solto e se moﬆrou
baﬆante tranquilo

pessoas buscaram atendimento médico, tanto no Ambulatório de Síndromes Gripais
quanto nas unidades básicas
de saúde, por terem sintomas
de gripe. Deste total, 23.189
casos foram descartados.
A Macrorregional de Saúde, com sede em Maringá, é
responsável por coordenar as
informações sobre os leitos
exclusivos para as Alas Covid,
disponibilizados pelo SUS
(Sistema Único de Saúde) nos
hospitais locais. De acordo com
o último informativo divulgado,
das 40 enfermarias existentes,
21 estão ocupadas, assim como
16 dos 25 leitos de UTI.

Umuarama - A Vigilância
Sanitária de Umuarama recebeu o comunicado de que,
no bosque do bairro Primeiro
de Maio, havia um macaco
que precisava de socorro médico-veterinário, pois estava
com ferimentos e tinha vários
espinhos pelo corpo. Imediatamente uma equipe foi até o
local para inteirar-se da situação e oferecer atendimento.
De acordo com Carlos
Roberto da Silva, diretor de
Vigilância Ambiental em Saúde, o IAT (Instituto Água e
Terra) forneceu uma gaiola
especial, que foi levada até
o bosque. “Fomos recebidos
por uma moradora, senhora
Denise, que fez a solicitação.
Ela inclusive costuma tratar
dos bichinhos com frutas e
disse ter entrosamento com
eles. Explicamos que o macaquinho precisaria entrar

na gaiola e ela prontamente ofereceu-se para realizar
a captura amigável. E foi
muito bem-sucedida, pois o
bichinho realmente entrou
na gaiola deixada lá”, contou.
No outro dia, por orientação da médica veterinária
Sharon Karla Lüders Meza,
da Secretaria de Agricultura
e Meio Ambienta da Prefeitura de Umuarama, o animal
foi encaminhado ao Hospital Universitário da Unipar
(Universidade Paranaense).
“Lá, ele foi recebido por uma
equipe de profissionais que
constataram algumas lesões,
porém os espinhos já haviam
sido removidos, provavelmente pelo próprio macaquinho.
Ele foi medicado, cuidado
e recebeu alta. Então nós o
levamos de volta à reserva,
onde ele foi solto e se mostrou
bastante tranquilo”, relatou.

dengue, zyka vírus e febre chikungunya. “Bastam
cinco minutos por dia para

garantir um quintal livre
de focos de água parada”,
finaliza.

Mais saúde e
segurança no campo
Desde que o SENAR-PR foi criado, em 1992,
uma de suas primeiras preocupações foi capacitar
o produtor rural paranaense para o uso correto dos
agroquímicos. Na época, o desconhecimento do
manejo destes produtos, bem como dos equipamentos
de aplicação, levava a muitos casos de intoxicação.
Não por acaso, as formações nesta área são
sempre as mais procuradas entre os mais e 300 cursos
oferecidos gratuitamente pela instituição. Atualmente
são oferecidos seis cursos na área de aplicação
de agroquímicos (NR 31.8, tratorizado de barras,
autopropelido, costal manual, combate às formigas
cortadeiras e turbopulverizador), mas um sétimo curso
está chegando para atualizar esse catálogo.
Trata-se do curso-piloto “Inspeção Periódica de
Pulverizadores para Produtores e Trabalhadores Rurais”,
que está em fase de implantação pelo SENAR-PR. Com
carga horária de oito horas a nova formação aborda
conteúdos fundamentais na manutenção periódica dos
pulverizadores, tanto os acoplados a tratores quanto os
chamados autopropelidos. Entre os temas abordados está
um checklist para melhor calibragem dos pulverizadores.
Em um primeiro momento este curso será aplicado
em 81 municípios, escolhidos tecnicamente conforme
a relevância na produção de grãos e a presença de
culturas sensíveis à deriva como produção de uvas,
bicho da seda, entre outros. Mas em breve estará
disponível em todo Paraná!

sistemafaep.org.br
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Esquema de pirâmide ﬁnanceira
se alastra e mobiliza a CVM
(AE) - Rentabilidade
estratosférica, retorno
em curto prazo. Seja pelo
cenário de juros baixos ou
pela fórmula de dinheiro
fácil, promessas assim
têm atraído cada vez mais
investidores para esquemas financeiros como o
descoberto no mês passado em Cabo Frio (RJ).
Como resultado das
investigações, a Polícia
Federal prendeu o dono da
GAS Consultoria Bitcoin, o
ex-garçom Glaidson Acácio dos Santos, acusado
de fraudes bilionárias
envolvendo criptomoedas.
Fraudes
O grande número de
fraudes tem sido motivo
de preocupação para a
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que recebe
consultas e denúncias
de esquemas - parte dos
quais foge de seu escopo
de atuação. Apenas no
ano passado, o “xerife
do mercado” enviou 325
comunicados de indícios
de crimes financeiros aos
Ministérios Públicos (Federal e estaduais), 75% a
mais em relação ao ano
anterior.
Pirâmides
Segundo a autarquia,
as denúncias mais frequentes são de pirâmides financeiras. Dos 325
comunicados enviados,
175 tinham indícios do
esquema. Por dever, a CVM
comunica às Promotorias
os indícios de “ilícito penal
de ação pública”. Mas, por
ser uma esfera administrativa, e não criminal,
investiga apenas casos
com “existência factual de
serviço prestado ou de efetivo negócio ou empreendimento subjacente”.

NÃO TEM GANHO FÁCIL

Vítimas mais comuns são homens (91%), de 30 a 39 anos (36,5% do total), com renda familiar de dois a cinco salários mínimos (23%) e ensino superior completo ou pós-graduado (71%)

O esquema
Criada há um século
pelo italiano Carlo Ponzi
(que até chegou a morar
no Brasil), a pirâmide
financeira é um esquema
pelo qual novos investidores pagam pelos ganhos
elevados dos mais antigos,
até que o negócio “estoura”, quando o novo dinheiro que entra é insuficiente
para sustentar os lucros.
Perfil vítimas
Em busca de medidas
de prevenção contra as
fraudes, a CVM realizou
uma pesquisa com vítimas
de pirâmides financeiras,

esquemas Ponzi e outros
golpes. E identificou que as
vítimas mais comuns são
homens (91%), de 30 a 39
anos (36,5% do total), com
renda familiar de dois a cinco salários mínimos (23%) e
ensino superior completo ou
pós-graduado (71%).
Criptomoedas
A pesquisa apontou
também que as criptomoedas (das quais a mais
famosa é o bitcoin) aparecem no topo da lista das
fraudes financeiras. O
levantamento mostra que
esse foi o ativo usado em
43% dos esquemas. A pes-

quisa mostra ainda que a
divulgação das fraudes é
mais frequente por aplicativo WhatsApp (27,5%),
seguido pela divulgação
boca a boca (19,7%).
Promessa de lucro
Morador do Rio, o policial militar Pablo da Silva,
32 anos, tem perfil semelhante ao identificado pela
CVM. Há pouco mais de um
ano, Silva recebeu a ligação
de uma empresa que seria
“representante” de bancos.
A proposta era simples: ele
pegaria um empréstimo e
depositaria a quantia na
conta da empresa. A firma
investiria o dinheiro, paga-

Umuarama divulga novo calendário de
licitações e cria oportunidades de negócios
Umuarama - Fornecer produtos e serviços para a Prefeitura
de Umuarama significa
reais oportunidades de
bons negócios. E a administração municipal
acaba de divulgar a nova
agenda de licitações para
os meses de setembro e
outubro de 2021, trazendo
30 pregões eletrônicos e
nove tomadas de preços.
Empresas de quaisquer
portes podem participar
dos processos licitatórios
e todos as informações
estão no banner do Portal
da Transparência, mantido no site da Prefeitura.
A primeira tomada de
preço acontece na próxima quarta-feira (8), às
9h, no relançamento da
proposta de contratação
de empresa para execução de obra de revitalização da Praça Sete de
Setembro, com área de
3.627,40m2, assim como
um pregão eletrônico
para a contratação de empresa para prestação de
serviço de manutenção,
desinstalação, reinstalação, cargas de gás e consertos (com fornecimento
de peças: troca do motor
de ventilador, troca de

capacitor, troca de placas
e outros) dos aparelhos
de ar condicionado da
Secretaria Municipal de
Educação, da Divisão
de Alimentação Escolar, UAB (Universidade
Aberta do Brasil), NTM
(Núcleo de Tecnologia
Educacional Municipal)
e Unidades Educacionais
desta Municipalidade.
Na quinta-feira (9),
acontece novo pregão
eletrônico para a contratação de empresa para
fornecimento de materiais hospitalares permanentes, em atendimento
às necessidades das Unidades de Saúde, Pronto
Atendimento 24 horas,
Ambulatório de Síndromes gripais e demais unidades de atendimento da
Secretaria de Saúde de
Umuarama.
E a semana termina
com a realização de tomada de preço para a
contratação de empresa
para execução de obra
de reconstrução da Sala
Aré – que fica no Bosque
dos Xetá –, com área de
181,45m2, e outro pregão
eletrônico para a contratação de empresa para
fornecimento de mate-

riais de telefonia e lógica
para todos os órgãos da
Prefeitura.
Segundo o secretário
municipal de Administração, Cleber Bonfim,
a agenda de licitações e
pregões foi criada para
facilitar a organização
das empresas interessadas em vender para a
Prefeitura de Umuarama.
“É uma ação importante
da Diretoria de Licitações
e Contratos, pois tratase de uma ferramenta
que oferece informações
para que os interessados
tenham tempo hábil para
juntar a documentação,
realizar orçamentos e
elaborar uma proposta
consistente para disputar
os certames”, observa.
Ele acrescenta que
a agenda faz parte do

programa “Umuarama
Compra Mais”, que reúne diversas diretorias
e secretarias da Prefeitura em parceria com o
Sebrae e a Associação
Comercial, Industrial e
Agrícola de Umuarama
(Aciu), com a meta de
atrair fornecedores locais
para as licitações e ampliar a participação das
empresas da cidade nas
compras realizadas pela
Prefeitura, aumentando
a circulação de recursos
financeiros na praça e
fortalecendo a renda da
população. “Hoje, por falta de conhecimento ou de
interesse das empresas
locais em atender ao
município, um percentual
significativo desses valores beneficia empresas
de fora”, relata.

O advogado Flávio Tavares, do escritório que
leva o seu nome, especializado na defesa de vítimas de golpes financeiros, diz que diariamente
é procurado por vítimas. Ele orienta que o primeiro passo é procurar o banco e comunicar o
problema, em caso de fraude bancária. Depois,
registrar ocorrência na delegacia e procurar
um advogado. “É importante guardar e reunir
todas as conversas, mensagens de texto”,
explica Tavares.
Mas a dica mais importante para todas as
pessoas é não acreditar nas promessas de
ganhos fáceis. Os únicos investimentos que têm
possibilidade de garantir um rendimento, de
forma segura, são os de renda fixa - atrelados
à taxa Selic, hoje em 5,25% ao ano.
Ou seja, se alguém promete uma rentabilidade como essa, ou às vezes até muito maior,
ao mês, provavelmente se trata de um golpe.
Quando as promessas de retorno estão
ligadas a ativos de renda variável - como as
criptomoedas -, é impossível garantir um retorno fixo. Basta lembrar o que aconteceu com
o bitcoin, a principal criptomoeda do mercado.
O ativo começou o ano valendo US$ 30 mil.
Em fevereiro chegou a US$ 50 mil e atingiu o
ápice em abril, quando bateu cerca de US$ 65
mil. Depois disso, engatou uma queda e voltou
quase aos US$ 30 mil do início do ano, para
voltar a subir e estar cotado hoje de novo a
US$ 50 mil. Uma verdadeira montanha-russa a
lembrar que esse é um ativo, sim, de muito risco.
ria a prestação da dívida e
Silva lucraria 10% do valor
do empréstimo.
Segundo o militar, a
empresa tinha suas informações pessoais, o que
conferia veracidade ao esquema. Ele não foi pressionado a aceitar a proposta.
Em vez disso, foi convidado
a conhecer o escritório da
empresa na Avenida Rio
Branco, Centro do Rio.
Um prédio espelhado, com
elevador inteligente. O
diretor era um senhor de
terno e gravata. Nos meses
seguintes, tomou quatro
empréstimos, que somaram mais de R$ 50 mil.

Golpe
Camila Medina, de 33
anos, foi vítima de golpe
semelhante no valor de
R$ 65 mil. Estudante de
medicina, sentiu-se envergonhada e escondeu
a história da família por
um tempo. “Uma mulher
inteligente, enganada da
forma mais esdrúxula possível”, conta. Ela passou a
trabalhar em dois empregos para pagar as dívidas
e bancar a faculdade, e
precisou tirar os filhos da
escola particular. “Entrei
em pânico. Foi quando
decidi procurar ajuda de
advogados.”

VISITA AO PALÁCIO

Encontro no Palácio Iguaçu: jornalista e diretor do
jornal Umuarama Ilustrado, Ilídio Coelho Sobrinho; Secretário da Comunicação e Cultura do Governo Estadual, João
Evaristo Debiasi; diretor-geral da Rede Massa, Benites e
o engenheiro de rádios, Roberto Lang.
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Equipe do filme Amei te Ver nas filmagens em Atibaia-SP - crédito – Jander Innocent

Thaisy em momento de descontração com o diretor Ricardo Garcia

INOVIDADE

Umuarama - Formanda
em Farmácia Bioquímica
e Letras Libras a umuaramense Thaisy Payo ganhou
o mundo com vários títulos
conquistados, como Miss
Mundo Surda (2013), Miss
Surda Brasil (2013) e como
a primeira mulher surda
brasileira eleita no Miss Deaf
World. Com uma carreira
no mundo da moda e da interpretação, agora Thaisy
está nas telonas com o filme
“Amei te Ver”, que está sendo
gravado em Atibaia-SP.
Tendo como diretor Ricardo Garcia, que com apenas
26 anos de idade esbanja
talento e generosidade, Amei
Te Ver fala sobre um garoto
surdo (Bruno) cuja a primeira paixão é por uma garota
cega (Ana). A partir disso,
ele precisa descobrir como se
comunicar com ela, enquanto
acompanha a percepção de
mundo de cada um. A obra

crédito – Jander Innocent

Umuaramense Thaisy Payo agora
ganha as telonas com o ﬁlme Amei te Ver

Thaisy Payo é Laura, uma cabeleireira surda e professora para o protagonista Bruno

além de retratar o relacionamento também envolve
inclusão, respeito e empatia.
Neste universo, Thaisy

Payo é Laura, uma cabeleireira surda e professora para o
protagonista Bruno, também
surdo, que não sabe Libras.

Laura introduz Bruno na cultura surda, enquanto ajuda o
garoto a encontrar maneiras
de se comunicar com Ana,

que é cega. Além de atuar
como artista, Thaisy também
participou da consultoria
no processo de pesquisa e
roteiro para o filme ir além da
narrativa comum e adentrar
com respeito ao universo dos
surdos e cegos.
“Tenho muita experiência com filmes publicitários.
Mas esse é meu primeiro
trabalho de ficção. Agradeço ao diretor Ricardo Garcia
por abrir o espaço, além de
entende e dar voz e pele às
pessoas com deficiência. No
filme eu e o João Pedro, 12
anos, somos surdos e Tainá
Muniz, 10 anos, é cega. É
um o projeto muito lindo e
sensível, como a comunicação entre um garoto surdo
e uma garota cega”, disse
Thaisy.
Para a umuaramense,
que hoje vive em São Paulo,
o filme vai fazer a diferença
e se apresentará como mo-

delo para outras produções
com inclusão. “O mercado
precisa disso. De continuar
rasgando barreiras visando
a inclusão e assim lutar em
prol da comunidade surda”,
ressaltou a atriz.
Currículo
Com duas formações superiores e Pós-Graduações
em Educação para Surdos e
Farmácia em Estética, Thaisy
também foi Rainha da Expo
-Umuarama (2010), Rainha
Surda Brasileira (2010) e
leva outros títulos em sua
bagagem. Em agosto passado
ela atuou em uma campanha
publicitária para Chevrolet.
“O filme mostra que surdo
também pode dirigir. Ainda
hoje as pessoas sempre me
perguntam se eu dirijo em
São Paulo. Claro que dirijo”,
falou a entrevistada, que ainda atua como influenciadora
digital e modelo.

Viaduto de Iporã tem novo investimento e obra entra e nova fase Maria Victória chega as
Iporã – As obras do viaduto na rodovia. A previsão quartas de final do The Voice
duto de entrada de Iporã
é que a construtora inicie
chegam em mais uma fase
está nova fase ainda nesta
de construção, rumo a consemana. O projeto prevê Kids com Te Amar Foi Ilusão
clusão da empreitada. Na
última semana o prefeito
Sérgio Borges assinou ordem de serviço com valor
superior a R$ 9 milhões.
Além da obra na rodovia
PR-323, os valores serão
utilizados para pavimentação asfáltica em regiões
da cidade.
Do valor divulgado no
diário oficial, a administração municipal de Iporã
investirá R$ 2.781.630,70
nas obras de acesso ao via-

As obras do viaduto de entrada de Iporã chega em mais
uma fase de construção

a implantação de uma estrutura com extensão de
35,6 metros, na interseção
da PR-272 (continuação
da PR-323) com a Avenida
João XXIII.
A construção do viaduto
visa garantir a segurança
tanto dos usuários da rodovia quanto dos aproximadamente 15 mil habitantes
do município. Também contribuirá para o desenvolvimento econômico e social
da região.

Concurso para professor da Rede Municipal de Ensino será no próximo domingo
Umuarama - Candidatos
inscritos no concurso público para o magistério público
municipal, assim como para
secretário escolar, em Umuarama, devem ficar atentos aos
detalhes do Edital nº 48/2021
para realizarem as provas
com tranquilidade nas datas
marcadas. A prova será já no
próximo domingo, dia 12.
O concurso prevê 50 vagas
de ampla concorrência e três
para pessoa com deficiência
(PCD) para professor de educação infantil ou séries iniciais
do Ensino Fundamental com
salário de R$ 1.487,46 para
20 horas semanais; três vagas
para professor de educação
física (salário de R$ 1.710,57
e 20h semanais); 10 vagas de
ampla concorrência e uma PCD
(pessoa com deficiência) para
professor de educação infantil
(R$ 2.974,91 mensais para 40h
semanais); e secretário escolar
(três vagas e salário de R$
1.797,64 para jornada de 40h).
O objetivo é preencher
cargos vagos, que vierem a
vagar ou a serem criados
durante o período de vigência
do concurso. “O candidato que
necessitar de qualquer tipo
de atendimento diferenciado
para a prova objetiva deverá
indicar no site da Unioeste,

realizadora do certame, quais
recursos especiais necessitará, sob pena de não ter sua
solicitação atendida”, alerta
a secretária municipal de
Educação, Mauriza Gonçalves
de Lima Menegasso.
Ela acrescenta que esses
candidatos deverão anexar a
documentação demonstrando
a necessidade da condição
solicitada até a data limite das
inscrições. “Candidatos diagnosticados com covid-19 nas
datas das provas presenciais
(objetiva e de redação, ficam
impedidos de realizá-las. Já
candidatas que tiver necessidade de amamentar durante
as provas deverão levar um
acompanhante responsável
pela guarda da criança”, observa.
A prova objetiva para todos
os candidatos terá duração
máxima de 4 horas, com 60
questões objetivas de múltipla
escolha (quatro alternativas)
de valores definidos conforme o
edital para cada questão, totalizando 100 pontos – a prova será
classificatória e eliminatória
(nota mínima 60% da prova
objetiva). O concurso terá também prova de redação, prova
didática e prova de títulos, de
acordo com as especificidades
dos cargos.

Resultado

A classificação final será
publicada nos endereços www.
unioeste.br e www.umuarama.
pr.gov.br/concursos e pelo Diário Oficial do Município, com
listas por ordem decrescente
da pontuação final (uma lista
geral com todos os candidatos e outra somente com os
candidatos com deficiência).
Será permitido aos candidatos
portar apenas caneta esferográfica transparente de tinta
azul ou preta e garrafa de água
transparente, sem rótulo.

CRONOGRAMA

No dia das provas objetivas,
os portões serão abertos às 7h
e fechados às 8h. A prova será
iniciada às 8h10 e encerrada
até as 12h10. O gabarito provisório das provas objetivas, cadernos de provas e formulário
para recursos serão publicados
até as 17h do dia 13/09, já o
resultado definitivo com a nota
da prova sairá até 17h do dia
24/09. As datas das próximas
etapas serão divulgadas posteriormente.

DOCUMENTOS

Para acesso à sala de prova,
o candidato deve apresentar
original de um documento de
identificação, que pode ser

carteira de identidade, identidade profissional de órgão ou
conselho de representação de
classe, Carteira Nacional de
Habilitação (com fotografia),
Carteira de Habilitação Digital,
passaporte brasileiro, carteiras
funcionais expedidas por órgão
público que valham como identidade ou Carteira de Trabalho
expedida a partir de 20/01/1997.
O edital lista documentos que
não serão aceitos para realização das provas.
Não será permitido o ingresso do candidato após o horário
estabelecido ou sem a apresentação de um documento oficial
de identificação com foto, sendo
os retardatários ou ausentes
eliminados do concurso público. O prazo de validade do
concurso público será de dois
anos, prorrogáveis uma única
vez por igual período, a critério
da administração.
O candidato poderá obter
informações referentes ao
concurso junto à Unioeste, por
meio do endereço eletrônico cogeps@unioeste.br ou pelo telefone (45) 3220-3100 – das 8h às
12h e das 13h30 às 17h30. Não
serão informados por telefone
ou correio eletrônico a respeito
de datas, locais e horários de
realização das provas, assim
como das convocações.

Alto Piquiri – A moradora
de Alto Piquiri, Maria Victória, no último domingo fez
uma bela interpretação de
“Te Amar Foi Ilusão” hit de
Bruno & Marrone e conquistou mais uma classificação
no The Voice Kids. A menina
de 12 anos mostrou muito
talento no palco e encantou
Michel Teló, Carlinhos Brown e Gaby Amarantos.
No último domingo os
técnicos tiveram que salvar
duas vozes, classificando
mais seis participantes para
a próxima fase do reality
musical. Com o sim de Michel
Teló, Maria Victória sobe
mais um degrau do The Voice Kids e agora se prepara
visando a apresentação do
próximo domingo. “Estou
muito feliz. Meu coração está
disparado de emoção, de
alegria, de orgulho, com tudo
o que vocês fizeram aqui. O
quanto vocês cresceram e
o quão especial está sendo
essa tarde, que coisa mais
linda”, disse Teló.
O time de Teló teve a

apresentações de Anna Clara Dias, cantando Retrovisor,
sucesso de Fagner; Henrique
Bonadio, interpretando Crazy Train, de Ozzy Osbourne; Manu Ferraz, com Dois
Corações e Uma História,
sucesso na voz da dupla
Zezé Di Camargo & Luciano;
e encerrando as apresentações do dia, Maria Victória
cantou e encantou com Te
Amar Foi Ilusão, hit de Bruno
& Marrone. Após as apresentações, Michel Teló encerrou
o programa com a escolha de
Maria Victória e Henrique
Bonadio. “Alto Piquiri e o Paraná devem porque foi muito
especial sua apresentação.
Seu controle vocal é surreal”,
falou o músico.
“Sempre foi um sonho
participar desse programa eu pedi para Deus uma
cadeira ele meu deus três,
vocês três para mim. Estou
muito feliz, muito mesmo.
Agradecer a deus minha
família e amigos que sempre
me apoiam”, finalizou Maria
Victória.

A moradora de Alto Piquiri, Maria Victória, no último domingo
fez uma bela interpretação de “Te Amar Foi Ilusão”
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IACIDENTE EM CRUZEIRO DO OESTE

Jovem sofre descarga elétrica e é
transferido as pressas para Londrina
O jovem Júnior Gabriel Cristino, de apenas
18 anos, ficou gravemente ferido após sofrer uma
descarga elétrica por
volta das 12h40 desta
segunda-feira (6), quando puxava um cabo de
extensão para ligar a um
boneco de ar, em frente a
um supermercado onde
trabalha, na área central
de Cruzeiro do Oeste, a
20 km de Umuarama.

Municipal.
Segundo Gildo Rogério da Silva, da Defesa Civil, o jovem apresentava
muita dificuldades para
respirar, mesmo já estando sendo socorrido com
oxigênio. “Quando chegamos ao local o médico
e a ambulância também
chegou. A vítima estava
desacordada e com dificuldades para respirar.
O médico começou a aplicar medicações, inclusive
a adrenalina e o colocou
no respirador”, explicou.
Após ser estabilizado,
Júnior Gabriel foi levado
até o hospital da cidade
e na sequência transferido para Londrina com
helicóptero. Uma equipe
da Polícia Militar isolou
um pátio para que a aeronave pudesse pousar e

O socorro

Ele foi socorrido de
imediato por uma equipe
médica do Hospital Municipal e da Defesa Civil e
na sequência transferido
com urgência pelo socorro aéreo do Samu para o
Hospital Universitário,
em Londrina. As informações são da Defesa Civil
CRUZEIRO DO OESTE

Preso
suspeito de
chantagear
vítima para
cometer
estupro
Um homem de 53
anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil
durante a tarde desta
segunda-feira (6), em
Cruzeiro do Oeste, suspeito de chantagear uma
mulher para a estuprar.
Durante a ação também
foi apreendido na casa do
suspeito 10 munições de
arma de fogo calibre 38.
Ele está preso na cadeia
da cidade a disposição da
Justiça.
Estupro
e extorsão
Segundo o delegado
da Polícia Civil de Cruzeiro do Oeste, o homem
deve responder pelos
crimes de estupro e extorsão. Durante todo o
mês de agosto o suspeito
chantageou a vítima, exigindo dinheiro e também
que ela permitisse o abuso, para não divulgar em
rede social que a mulher
teria saído com ele e recebido por isso.

O acidente

Segundo Gildo Rogério, houve uma queda
de energia e a vítima foi
puxar o cabo da extensão até uma central de
distribuição de energia
que fica em frente ao
supermercado e quando
a energia retornou, houve
uma explosão e a vítima
recebeu a descarga elétrica. “Ele é funcionário
do supermercado e estava
puxando a extensão para
ligar a um equipamento
de ar, desses que se coloca na frente ao comércio,
como bonecos”, explicou.
No momento do acidente a vítima não estaria usando equipamentos
de segurança, segundo a
Defesa Civil.

Adolescente executado em Mariluz
já havia sido baleado há 15 dias
Um adolescente foi executado com ao menos dois
tiros no fim da manhã desta
segunda-feira (6), no meio
da rua, em Mariluz, a 35 km
de Umuarama, segundo a
Polícia Militar. Uma equipe
do Pronto Atendimento da
cidade chegou a socorrer a
vítima, que entrou em óbito
ainda no local. Esse foi o
segundo atentado sofrido
pelo garoto em 15 dias.
Ele havia sobrevivido a um
disparo de arma de fogo no
abdômen no último dia 22
de agosto.
Segundo a Polícia Militar, era por volta das 11
horas quando o crime ocorreu. Populares relataram
aos policiais que apenas

escutaram três disparos e
quando chegaram ao local,
encontraram a vítima já
ferida e sozinha.
Segundo a PM, a vítima
apresentava um ferimento
na região da nuca e outro
no tórax. Não foram localizados estojos de munição
no local.
De acordo com a Polícia
Militar o adolescente possuía passagens policiais
por uso de drogas, roubo,
lesão corporal, já havia sido
internado e havia sido vítima de um disparo de arma
de fogo no abdômen no dia
22 de agosto deste ano.
O corpo foi encaminhado
ao Instituto Médico Legal
(IML) de Umuarama.

PM acaba com festa clandestina
Mega operação da PM e GM flagra
motociclistas empinando motos em Umuarama regada a drogas e com
aglomeração em Umuarama
A Polícia Militar acabou
com uma festa clandestina
regada a drogas, bebidas
alcoólicas e com aglomeração de pessoas durante a
madrugada de domingo, em
uma chácara na Estrada
Primavera, em Umuarama.
Um casal acabou encaminhado para formalização
de termo circunstanciado
após a apreensão de uma
aparelhagem de som avaliada em mais de R$ 15 mil.
Segundo a PM, popula-

Chantagem
Após o estupro, o
suspeito ainda procurou
a vítima e afirmou ter
gravado a cena sexual,
bem como exigiu o pagamento de R$ 3,5 mil em
dinheiro, para que não
divulgasse as imagens
em rede social. A vítima
procurou a Polícia Civil e
relatou o crime.
Prisão
“Diante da notícia
do fato, a Polícia Civil
iniciou as diligências na
busca das colheitas de
elementos probatórios
elucidativos do fato. Bem
como representou pelas
medidas cautelares de
prisão preventiva e busca
e apreensão domiciliar
contra suspeito, o que foi
acatado pelo Poder Judiciário, sendo expedidos
os mandados de prisão
preventiva e busca domiciliar”, relatou o delegado
Izaias Cordeiro.
Durante o cumprimento dos mandados,
a Polícia Civil (PCPR)
contou o apoio da Polícia Militar (PMPR), que
apoiou com 4 policiais.

realizar o resgate.

A Polícia Militar e a
Guarda Municipal deflagraram no fim de semana
uma mega operação mirando motociclistas que
ficam empinando motos
e promovendo arruação e
perturbação do sossego em
Umuarama.
Na ação 215 pessoas
foram abordadas, 55 motos
foram apreendidas, 173 notificações de trânsito foram
lavradas e sete pessoas
foram encaminhadas para
responder por desobediência e direção perigosa.
Segundo a PM, a maior
parte das multas aplicadas
foram por dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação,
débitos de licenciamento e

escapamento adulterado.
A operação foi realizada
nas noites dos dias 3 e 4 de
setembro foram concentradas abordagens e averiguações nas proximidades
da Avenida Maringá, no
Lago Aratimbó, no Alto da
Paraná, Jardim Português
e Jardim Firenze.
Segundo a Polícia Militar, na aproximação das
equipes nos locais de abordagem houve fuga de muitas motocicletas e acompanhamento tático pelas ruas
da cidade, sendo que grande parte dos abordados já
tinha passagens na polícia
por crimes como tráfico de
drogas, porte ilegal de arma
de fogo, roubo ou furto.

Após diversas ligações
no 190 nos últimos finais
de semana dando conta de
muita perturbação do sossego e arruaça de motocicletas em alguns pontos da
cidade de Umuarama, foi
desencadeada uma grande Operação em conjunto
entre o 25ºBPM e a Guarda
Municipal visando coibir
tais práticas.
Segundo a PM, a operação foi realizada com
equipes extraordinárias,
não tendo impacto no policiamento ostensivo e no
atendimento das ocorrências via 190, e nas duas
noites da ação não houve
registro de furto ou roubo
em Umuarama.

res denunciaram a festa
por causa do som alto. No
local policiais da Rotam e
da Central de Operações
encontraram ao menos
200 pessoas, submetidos
a buscas pessoais onde os
policiais não encontraram
nada de ilícito. Já o chão do
local estava cheio de porções de ecstasy, maconha e
cocaína, dispensados pelos
participantes no momento
da abordagem, segundo a
PM.
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Documentário

Estreia hoje na HBO Max “Rompendo o Silêncio", série
documental brasileira sobre a cultura da violência nas universidades brasileiras manifestada de diferentes formas. Baseada
em pesquisas com dados alarmantes sobre a violência nas instituições, a série mostra histórias de personagens que sofreram
abusos e a análise de especialistas sobre esta violência. Além de
contextualizar os tipos de abuso, conectando a narrativa pessoal
com a situação nacional.

Desmentido

Carnes exóticas

Faltando três meses para o Natal, os participantes do “MasterChef
Brasil” hoje serão surpreendidos com diversos presentes, de cores e
tamanhos diferentes, como uma verdadeira noite de celebração. Para
descobrir o que há dentro das caixas, eles vão participar de um amigo
secreto ladrão: quem não ficar satisfeito com o que ganhou, pode trocar
com qualquer outro que já tenha sido aberto. Com isso, ser o primeiro
não é um bom negócio e ser o último dá a chance de escolher o que
quiser. Dentro de cada presente, os competidores vão se deparar com
carnes exóticas, como javali, avestruz, bode, siri mole, jacaré, búfalo,
escargot, rã, marreco, entre outras. Para deixar o clima um pouco mais
leve, o programa recebe o apresentador e humorista Rafael Cortez, que
conta sua experiência nada feliz dentro da cozinha e divide histórias
engraçadas sobre suas aventuras gastronômicas. A partir das 22h30,
na Band.

André Luiz Frambach fez questão de desmentir os rumores
de traição a Rayssa Bratillieri, com que ele se relacionou durante dois anos, sendo que se separaram em junho deste ano.
Recentemente, André e Larissa Manoela assumiram o romance
e daí começaram os boatos maldosos de traição.

Uma Pátria forte
prioriza a
Educação
como agente
transformador!

Feliz da vida

Voltando aos palcos
Agradando aos fãs

Durante show de gravação de seu novo DVD nos Estados Unidos,
Gusttavo Lima surpreendeu ao arremessar um colar de diamantes
negros para a plateia, avaliado em R$ 100 mil. O fã que pegou a joia –
um brasileiro que mora em Orlando - comemorou numa rede social
e disse que não pretende se desfazer do mimo.

Casados

Viviane Araújo e o empresário Guilherme Militão se casaram no
último dia 03, no Rio de Janeiro, numa cerimônia para 300 pessoas.
O casal pretendia viajar para o exterior em lua de mel, mas os planos
foram adiados por causa da pandemia.

Novo trabalho

Em breve, Whindersson Nunes
lançará nova música, desta vez em
parceria com o DJ Alok , o cantor
Rapadura e o grupo paulistano
“Barbatuques”. O anúncio do novo
trabalho foi feito pelo cantor e
comediante numa rede social e a
canção é inspirada na campanha
“Setembro Amarelo”, que conscientiza quanto à prevenção do
suicídio.

Investimento

Segundo boateiros internacionais, Angelina Jolie não mede
esforços quando o assunto é rejuvenescimento facial. A estrela internacional gosta de experimentar
todas as novidades.

Mudança para o Rio
de Janeiro

Glória Menezes mudou-se
para o seu apartamento no Rio
de Janeiro, deixando a fazenda
em Porto Feliz, interior de São
Paulo, onde morava com o marido,
Tarcísio Meira, que morreu em
decorrência de complicações da
Covid-19. A atriz tem 86 anos e
está na companhia de familiares,
incluindo o filho Tarcísio Filho e a
nora, Mocita Fagundes.

A ﬁlhinha está
chegando!

Touro
Seu desempenho no trabalho começa
a ser notado e por isso vai contar com
o apoio de superiores. Não assuﬆe se
isso causar ciúme em seus colegas.

Escorpião
Vai sentir necessidade de rever seus
valores e suas crenças. Algumas atitudes suas não são mais adequadas
e sua poﬆura no trabalho também
terá que ser reavaliada. Pense nisso.

Gêmeos
A sua intolerância com as pessoas e
mesmo com as situações impreviﬆas
vai tornar as coisas muito mais difíceis
do que já eﬆão. Tenha mais paciência.

Sagitário
Tenha cautela no trato com pessoas.
Trate de livrar-se de certa tendência
à irritabilidade para não meter-se em
confusões das quais vai se arrepender
depois. Não especule com dinheiro.

Câncer
Tenha coragem de enfrentar a situação de frente e tomar as atitudes
necessárias para mudar tudo aquilo
que tem incomodado há tempos. O
momento é de renovação.

Capricórnio
O momento é excelente para colocar
em prática os seus projetos. Os frutos
de seu trabalho começam a aparecer.
Saiba aproveitar o sucesso e inviﬆa
no futuro.

Leão
Organize melhor a sua vida e verá que
os resultados serão mais satisfatórios.
O momento exige planejamento.
Confie mais em si mesmo e não tenha
pressa em alcançar os seus objetivos.
Virgem
Evite toda e qualquer especulação
financeira. Planeje os seus gaﬆos.
Desavenças com amigos poderão
ocorrer por isso prefira mais a sua própria companhia. Cuide de sua mente.

Aquário
Já é hora de deixar de lado o pessimismo e pensar nas reais possibilidades
de êxito no terreno profissional. Não
tenha medo de expor as suas ideias
e confie mais em si mesmo.
Peixes
Aceite a ajuda que lhe oferecem e
inviﬆa mais no trabalho em equipe.
Cuidado: tanta preocupação acaba por
afaﬆá-lo da convivência com a família
e com a pessoa amada.

CORAÇÃO INDOMÁVEL – 17h30, no SBT
Otávio diz a Miguel que eles devem vender a Fazenda. No banho, Dóris
finge passar mal, Mariana pede que a empregada ligue imediatamente para
o Governador. Otávio se surpreende ao ver Simone com sua nova aparência.
Teodora diz a Bartolomeu que Dóris preferiria morrer antes de ver Maria
Alessandra casada com Otávio, e por isso tentou suicidar se. Miguel diz a
Simone que sua unica esperança de melhorar de situação é vendendo a fazenda. Dóris diz ao Governador que para impedir que ele se case com Maria
Alessandra, ou o matará ou se suicida.

Mais uma homenagem a Paulo Gustavo

Zezé Di Camargo e Luciano voltaram aos palcos em show realizado
em São Paulo. Familiares da dupla estiveram no camarim, sendo que
Zezé posou para fotos ao lado da noiva, Graciele Lacerda, dos filhos
Igor e Wanessa e do genro Marcus Buaiz.

Libra
Não insiﬆa em fazer prevalecer a sua
opinião. Cuide mais de sua própria
vida. Poderão ocorrer algumas mudanças que exigirão rápida adaptação.
Pense nisso.

Novelas – 07/09/2021
(ATENÇÃO: OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A
MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DAS NOVELAS)

Marcos Mion não escondeu sua felicidade durante sua estreia
frente ao “Caldeirão”, no último sábado. Por várias vezes o apresentador “rasgou seda” e fez inúmeros elogios a Globo. “A sensação é a de
realizar um sonho alimentado por anos que, por diversas vezes, pareceu
distante e até impossível, criando um arco de desafio e conquista digno
de um filme de Hollywood, ou melhor, da Globo Filmes! O convite veio
na hora certa, de um jeito perfeito”, revelou Mion.

Consta que a prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro, cidade natal
de Paulo Gustavo, planeja mais uma ação para homenagear o ator e
comediante, que morreu em maio deste ano. Trata-se da implantação de um circuito artístico e, por enquanto, não foram divulgados
maiores detalhes sobre o projeto que inclui a inauguração de uma
segunda estátua.

Áries
Perfeccioniﬆa por natureza, você tende a querer consertar o mundo. Saiba
que isso acaba afaﬆando as pessoas
de seu convívio. Não cultive somente
essas ideias e procure relaxar mais.

Homenagem da
Unipar aos
199 anos de
Independência do Brasil

MALHAÇÃO: SONHOS – 17h45, na Globo
Lobão ameaça os integrantes da Galera da Ribalta. Jade tenta convencer
Bianca e Duca de sua mudança. Pedro se declara para Karina, mas ela ignora
o ex-namorado. Dandara incentiva os alunos a darem uma segunda chance
para Jade. João sugere um plano para Pedro reconquistar Karina. Nat conversa
com Karina sobre Pedro. João, Pedro, Nando e a turma da Galera da Ribalta se
preparam para ajudar Pedro a reconquistar Karina. João repassa as instruções
do plano com os integrantes da banda. João coloca uma câmera escondida
na Academia Khan. Nando fica preso no duto do ar-condicionado da Khan.
AMORES VERDADEIROS – 18h30, no SBT
Liliana conta a Roy que teve uma discussão com o pai porque não aceitou
ir morar com ele na casa de Josefina. Aníbal procura Nikki em seu trabalho
para contar que Gusmão lhe pediu meio milhão de dólares para abandoná-la,
e está indo embora para Nova Iorque. Nikki volta para casa desolada. Gusmão
conta a ela a conversa que teve com seu avô e mostra a gravação. Niki procura
o avô, mas diz que não pretende devolver o dinheiro. Adriana se revolta com a
atitude do pai para separar Nikki de Gusmão e lhe dá uma bofetada. Gusmão
não concorda com a decisão de Nikki de ficar com dinheiro de seu avô e diz
que vai levá-la de volta para a mansão.
NOS TEMPOS DO IMPERADOR - 18h20, na Globo
Dolores nota que perdeu a carta de Pilar. Samuel diz a Pilar que Guebo não
quer morar com eles. Tonico arma para Pilar e convida Eudoro e Dolores para
sua posse no Rio de Janeiro. Clemência descobre as tramoias de Quinzinho,
Licurgo, Germana e Lupita. Guebo começa a lutar capoeira, e Cândida se
preocupa. Luísa sente falta de Pedro, mas afirma a Justina que voltará para
a França. Guebo agride Borges e se recusa a ir para a escola militar. Batista
e Lota armam e conseguem o direito às terras invadidas. Pilar faz o parto de
Clemência, que dá à luz gêmeos. Pedro e Teresa voltam ao Rio de Janeiro.
Pedro procura Luísa.
PEGA PEGA – 19h30, na Globo
Arlete conta a Júlio que participou de um crime para salvar sua vida e a
de suas tias, e afirma ao filho que ambos erraram por amor. Arlete percebe
que o chapéu onde estavam os documentos do acidente de Mirella estão no
bazar da igreja. Antônia diz a Luiza que elas terão que ir até a cidade de Boa
Era para falar com a babá de Bebeth. Arlete se desespera ao constatar que
Elza vendeu seu chapéu com as provas do acidente de Mirella. Luiza aproveita
que Eric foi para São Paulo e viaja com Antônia para Boa Era.
CHIQUITITAS – 20h50, no SBT
Junior avisa o pessoal do Café Boutique que encontraram Maria Cecília
e Tobias. Cris diz para Carol que gostaria de saber como eram seus pais e
que quer ver sua ficha com as informações do registro. Cícero conta para
Shirley que após a visita provocativa de Cintia no bar ele foi demitido. Cris
mostra para André as informações sobre seus pais. Os dois buscam nas redes
sociais o possível perfil da mãe da garota. Bia lê o diário que era sobre sua
mãe. Marian vê Mosca e Mili juntos e entra no quarto falando mal dos dois.
Maria escuta e diz que ela não mudou nada e que mentiu. Marian arranca a
boneca Laura de Maria e lhe ameaça.
GÊNESIS – 21h00, na Record
Shetep faz uma importante constatação no palácio. José é surpreendido
e vê uma nova oportunidade. Israel sofre com a mentira contada pelos filhos.
IMPÉRIO – 21h15, na Globo
Maria Marta se surpreende com a proposta de Maurílio para tirar José
Pedro da cadeia. Elivaldo conta para Cristina que encontrou José Alfredo.
Pietro fica receoso com a desconfiança de Juliane. Felipe ameaça denunciar
Enrico. Maurílio afirma que Danielle voltará para a mansão. Xana e Naná
especulam sobre quem jogou purgante na feijoada. Magnólia sofre com o
fracasso de sua festa. Felipe marca um encontro com Cláudio. José Alfredo
pensa em ajudar José Pedro. Tuane tenta descobrir o motivo da mudança de
comportamento de Elivaldo. Cristina acredita que Cora se encontrou com
José Pedro.
Filmes – 07/09/2021
(A programação de filmes está sujeita a alterações sem o prévio aviso)

A cantora Thaeme Mariôto
comemorou em sua rede social o
finalzinho da gestação da filha Ivy
afirmando que está com tudo praticamente pronto para a chegada de
sua segunda menina com Fábio da
Lua; eles já são papais de Liz, que
tem dois aninhos.

Cegonhas - A História Que Não Te Contaram
(Storks) 15h00, na Globo, EUA, 2016. Direção de Nicholas Stoller, Doug
Sweetland. Com Andy Samberg, Katie Crown, Ty Burell, Jennifer Aniston.
Todo mundo já sabe de onde vêm os bebês: eles são trazidos pelas cegonhas.
Mas, agora você vai conhecer a mega estrutura por trás desta fábrica de
bebês: na verdade, as cegonhas controlam um grande empreendimento que
enfrenta muitas dificuldades para coordenar todas as entregas nos horários
e locais certos.

Notícia boa

O Grande Mentiroso 2
(Bigger Fatter Liar 2) 23h15, no SBT, EUA, 2016. Direção de Ron Oliver.
Com Ricky Garcia, Barry Bostwick, Jodelle Ferland, Fiona Vroom. O jovem
Kevin, fera em tecnologia e mentira, está suspenso da escola por plágio.
Seu pai completa seu castigo tirando internet, videogame, celular, carro etc.
Seguindo a maré de azar, Kevin, ao ser atropelado pelo excêntrico produtor
Larry Wolf, perde o esboço do seu jogo: “O Grande Mentiroso”. Ao descobrir
que Larry lançou seu game, Kevin e sua amiga Beca, executam um plano de
vingança contra Larry

O apresentador Arthur Pires
retorna amanhã ao seu trabalho
na TV Gazeta. Diagnosticado com
Covid-19, ele foi medicado e agora
está completamente curado.

B4

Cotidiano
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IBRINCADEIRA DO MOMENTO

Pop it, a nova mania
colorida que alivia o estresse
(AE) - Nas bancas de
jornal, portas de colégio,
salas de aula, camelôs da
25 de março e na internet,
o pop it é a nova febre das
crianças e se espalha com
a velocidade de todas as
manias nessa faixa etária.
Com variedade de preços,
cores e tamanhos, a procura pelas bolinhas de
silicone apertáveis atingiu
o pico de popularidade no
Google na 1.ª quinzena de
agosto, quando colégios
retomavam aulas presenciais. Já estão disponíveis
em capinhas de celular,
mochilas, estojos e são até
tema de festa infantil.
Alice, de 10 anos, foi
apresentada ao pop it na
escola por uma colega,

que por sua vez descobriu o brinquedo na internet. Isso foi por volta
de fevereiro e, hoje, ela já
tem seis modelos diferentes, que ganhou da mãe,
do pai, da avó e do tio.
Costuma passar cerca de
cinco horas apertando as
bolinhas.
“Antes, ela gostava
muito de paper squish,
que ela mesma fazia em
casa com pelúcia, papel
e fita adesiva. Eu gostava
mais dele, porque é ela
quem cria. O pop it é comprado pronto e é caro”,
conta Bruna Murrins, de
37 anos, empresária e mãe
de Alice.
O pop it e o paper
squish têm uma função

que ajuda a explicar por
que ficaram tão populares.
Eles são “fidget toys”,
uma categoria ampla de
brinquedos que podem
ser apertados ou puxados e ajudam a aliviar o
estresse, aumentar o foco
e até relaxar. Esses itens

também podem ser ótimas
ferramentas auxiliares na
educação.
Apesar de ser unanimidade entre as crianças, o
pop it enfrenta resistência
de alguns pais, principalmente pelo preço, que
varia de R$ 20 a R$ 150.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
AVISO DE PREGÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2021 – PMU
(Processo Administrativo nº 615 de 14/05/2021)
O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento a quem interessar possa, que
de acordo com o legislação em vigor, encontra-se aberta LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGAO, NA FORMA
ELETRONICA, para o seguinte:
OBJETO: Contratação de empresa, para instalação e configuração de link de internet, nos órgãos pertencentes ao
Município de Umuarama.
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08:00 horas do dia 25/10/2021.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 às 09:00 horas do dia 25/10/2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do dia 25/10/2021.
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 310.375,20 (Trezentos e dez mil e trezentos e setenta e cinco reais e vinte
centavos).
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93 e o Decreto Municipal nº 021/2021 e as Leis Complementares
nº 123/06 e 147/2014 e Lei Municipal nº. 4.201/17 e Decreto Federal 10.024/2019.
O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA – www.umuarama.pr.gov.br – Licitações,
ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Umuarama, situado à Av. Rio Branco,
3717 ou em (www.bll.org.br).
OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, NA
AVENIDA RIO BRANCO, 3717, UMUARAMA – PARANÁ, OU ATRAVÉS DO TELEFONE Nº (44) 3621-4141 RAMAL
127 e 129.
UMUARAMA, 01 DE SETEMBRO DE 2021.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
CLEBER BOMFIM
Secretário de Administração

Benefícios e riscos
Fidget toys e até atividades mais tradicionais, como o quebra-cabeças e o desenho,
podem ajudar no alívio de quadros e sintomas
leves da ansiedade em crianças, mas alguns casos
merecem atenção especial.
“São eficientes para aliviar a tensão, o tédio
e a agitação de crianças, além de proporcionar
autocontrole e regulamentação das emoções,
mas devem ser usados com moderação”, diz
Ana Márcia Guimarães Alves, do Departamento
Científico de Pediatria do Desenvolvimento e Comportamento da Sociedade Brasileira de Pediatria.
Ela explica que o uso dos pop its também
precisa ter tempos estabelecidos e seguir regras,
como ser evitado na hora das refeições, na aula
online ou em dias em que ele não é permitido nas
escolas.
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Estado do Paraná
AVISO DE PREGÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2021
(Processo Administrativo nº 986 de 29/07/2021)
O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento a quem interessar possa, que
de acordo com o legislação em vigor, encontra-se aberta LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGAO, NA FORMA
ELETRONICA, para o seguinte:
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de 01(um) veículo, tipo passeio sedan, 0(zero) km, para uso da
Diretoria de Trânsito – Umutrans, deste Município.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08:00 horas do dia 22/10/2021.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 às 09:00 horas do dia 22/10/2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do dia 22/10/2021.
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 76.955,00 (Setenta e seis mil e novecentos e cinquenta e cinco reais).
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93 e o Decreto Municipal nº 021/2021 e as Leis Complementares
nº 123/06 e 147/2014 e Lei Municipal nº. 4.201/17 e Decreto Federal 10.024/2019.
O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA – www.umuarama.pr.gov.br – Licitações,
ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Umuarama, situado à Av. Rio Branco,
3717 ou em (www.bll.org.br).
OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, NA
AVENIDA RIO BRANCO, 3717, UMUARAMA – PARANÁ, OU ATRAVÉS DO TELEFONE Nº (44) 3621-4141 RAMAL
127 e 129.
UMUARAMA, 31 DE AGOSTO DE 2021.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Prefeito Municipal
CLEBER BOMFIM
Secretário de Administração
VALDECIR GONÇALVES CAPELLI
Secretário de Defesa Social

CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

Estado do Paraná
ATO DA MESA Nº 035/2021
Ratifica e adjudica Processo de Inexigibilidade de Licitação
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2021
PROCESSO Nº 020/2021
OBJETO: Contratação de serviço referente a 4 (quatro) inscrições, de 2 (dois) Vereadores e 2 (dois)
Servidores da Câmara Municipal de Icaraíma – Pr, para participação no curso “Novos Projetos de Lei
para Câmara Municipal, a Inovação que faz a Diferença na Vida da População”. Curso este realizado pela
empresa Gestão Pública Brasil (A L de Oliveira), na Cidade de Curitiba, durante os dias 08, 09 e 10 de
Setembro/2021, valor da inscrição R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), valor total R$ 3.000,00 (três
mil reais).
Considerando as informações, pareceres e documentos contidos neste processo administrativo, RATIFICO
E ADJUDICO o Processo de lnexigibilidade de Licitação nº 009/2021 quanto à contratação da Empresa
Gestão Pública Brasil (A L de Oliveira), CNPJ nº 40.178.961/0001-05 no valor total R$ 3.000,00 (três mil
reais) referente ao objeto acima referido, com fundamento no artigo 25, II da Lei nº 8.666/93.
Edifício da Câmara Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 06 dias do mês Setembro de 2021.
MANOEL TIMÓTEO DE ALMEIDA
Presidente
LAÉRCIO BULGARON DOMINGOS
1° Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

Estado do Paraná
ATO DA MESA Nº 036/2021
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das prerrogativas regimentais conferidas
pelo art. 23, da resolução nº 006/91, art. 17, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município, atendendo ainda ao disposto
na Resolução nº 023/2019 e Resolução nº 025/2020, tendo em vista o requerimento/solicitação nº 130/2021 formulado
pelo Vereador Leandro Ferreira de Andrade, requerimento/solicitação nº 131/2021 formulado pela Vereadora Dilene
Maria da Silva, requerimento/solicitação nº 132/2021 formulado pela Servidora Angélica Cássia Gomes Antunes da
Silva e requerimento/solicitação nº 133/2021 formulado pelo Servidor Samuel Eleuterio Thomé Filho.
RESOLVE:
Ficam os Vereadores e Servidores LEANDRO FERREIRA DE ANDRADE (devidamente inscrito no CPF sob nº
065.060.529-29), DILENE MARIA DA SILVA (devidamente inscrita no CPF sob nº 959.050.819-72), ANGÉLICA
CÁSSIA GOMES ANTUNES DA SILVA (devidamente inscrita no CPF sob nº 059.966.089-95) e SAMUEL ELEUTERIO
THOMÉ FILHO (devidamente inscrito no CPF sob nº 083.971.729-63) autorizados a viajar a cidade de Curitiba, Estado
do Paraná, representando este Poder Legislativo nos dias 08, 09 e 10 de Setembro de 2021, para participarem do
curso: “Novos Projetos de Lei para Câmara Municipal, a Inovação que faz a Diferença na Vida da População”, local
do curso: Hotel Nikko, Rua Barão do Rio Branco – nº 546, Centro, Curitiba – PR, curso este realizado pela empresa
Gestão Pública Brasil (A L de Oliveira), na Cidade de Curitiba – PR, durante os dias 08 à 10 de Setembro de 2021,
cabendo-lhes o recebimento de 3 (três) diárias (valor total das diárias para cada R$ 1.308,30 (mil trezentos e oito
reais e trinta centavos)).
Após a conclusão da viagem, conforme o art. 4º, § 3º § 4º da Resolução de nº 023/2019, para comprovar a realização
do referido deslocamento deverão os Vereadores e Servidores apresentar a Mesa Diretora, no prazo de cinco dias
os seguintes documentos: Notas de refeição, recibos de inscrição do curso e certificado do mesmo, além do relatório
circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento.
Edifício da Câmara Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 06 dias do mês Setembro de 2021.
MANOEL TIMÓTEO DE ALMEIDA
Presidente
LAÉRCIO BULGARON DOMINGOS
1º Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná
Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA

Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Posturas

Estado do Paraná
Exercício: 2021

Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Posturas

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 1104 / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DIVISÃO DE POSTURA

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR - SEC/FAZ Nº /1092 / 2021
SEQUENCIA: 47

MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n°.
76.247.378/0001-56, com sede administrativa na Avenida Rio Branco, 3717, nesta cidade e Comarca de
Umuarama/PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão
de Postura, vem a honrosa presença de Vossa Senhoria, NOTIFICÁ-LO (A), com fundamento no artigo 20, §1, 2 e 3
da Lei Complementar nº 439 de 06 de julho de 2017, para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a limpeza do imóvel
abaixo descrito. Quadra: 0011, Lote: 0017 - PQ. RES. INTERLAGOS II - N.º: S/Nº
-

O

não

atendimento

no

prazo

estabelecido

nesta

notificação

preliminar,

culminará

nas

sanções

No dia 26 de julho de 2021, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°.
1104 / 2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:
Sujeito Passivo:
MATHEUS HENRIQUE BUTI, inscrito(a) no CPF Nº. 091.215.629-54, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu
sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 0022 Lote 0034, PQ RES METROPOLITANO, RUA IQUEUTI HIDEO, nº. 000, nesta cidade,
cadastrado como contribuinte Imobiliário n°. 5210200.
Da Infração:
Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima
identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no
art. 21 da mesma Lei Complementar.
Da Penalidade Pecuniária:
Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos
cofres desta municipalidade o valor de R$ 582,25 (Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos), nos termos do artigo
21, da Lei Complementar nº 439/2017
Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município
de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma
Lei Complementar nº 439/2017.
Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de
50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a
cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.
Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado
até esta data.

administrativas e pecuniárias previstas na Lei Complementar n° 439 de 06 de julho de 2017.
Umuarama, segunda-feira, 6 de setembro de 2021.

Ressalta-se que em caso de não cumprimento da limpeza do imóvel, além do auto de infração o

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 1577 / 2021
No dia 3 de agosto de 2021, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°.
1577 / 2021, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:
Sujeito Passivo:
LOURIVAL MARCONI, inscrito(a) no CPF Nº. 633.320.949-04, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu sucessor(a) do
imóvel, sito Quadra 0003 Lote 0002, JARDIM MORUMBI II, RUA LAURINDO ESTEVES GUIMARÃES, nº. S/Nº, nesta cidade,
cadastrado como contribuinte Imobiliário n°. 4269800.
Da Infração:
Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima
identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no
art. 21 da mesma Lei Complementar.
Da Penalidade Pecuniária:
Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos
cofres desta municipalidade o valor de R$ 582,25 (Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos), nos termos do artigo
21, da Lei Complementar nº 439/2017
Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município
de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma
Lei Complementar nº 439/2017.
Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de
50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a
cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.
Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado
até esta data.

Umuarama, segunda-feira, 6 de setembro de 2021.

Município poderá executar o serviço de limpeza, com posterior lançamento da taxa no cadastro imobiliário do
imóvel.

SERGIO SIDNEI GEREVINI

CPF/CNPJ: 52741516987

CADASTRO:
5303300
QUADRA: 0011
LOTE: 0017
ENDEREÇO:
RUA MARLI TERESINHA MARCONDES, S/Nº
BAIRRO:
PQ. RES. INTERLAGOS II
COMPLEMENTO:

CEP: 87511128

Fiscal
Fiscal

Atenciosamente

GILBERTO TOESCA DE AQUINO
Fiscal
Matricula: 37214

Umuarama, segunda-feira, 6 de setembro de 2021

GILBERTO TOESCA DE AQUINO
Fiscal
Matricula: 37214

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico
CEP 87501-130 Umuarama - PR
Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

Karine Juliane Giroto dos Santos
Agente Fiscal
Divisão de Posturas

AUTO DE INFRAÇÃO: 1104 / 2021 CADASTRO: 1-5210200

ZONA: 0010

QUADRA: 0022

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico
CEP 87501-130 Umuarama - PR
Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

LOTE: 0034

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

AUTO DE INFRAÇÃO: 1577 / 2021 CADASTRO: 1-4269800

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico
CEP 87501-130 Umuarama - PR
Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

CONTRIBUINTE:

ZONA: 0002

QUADRA: 0003

MATHEUS HENRIQUE BUTI - CPF/CNPJ: 091.215.629-54

ENDEREÇO: AVENIDA MARINGA, Nº 5168 - ZONA 03, UMUARAMA/PR-PR, CEP: 87502-080

CONTRIBUINTE:

LOURIVAL MARCONI - CPF/CNPJ: 633.320.949-04

ENDEREÇO: RUA BRASILIA, Nº 868, CEP: 87518000 - DISTRITO DE SERRA DOS DOURADOS - UMUARAMA-PR

COMUNICADO: 47 / 1092 / 2021
SERGIO SIDNEI GEREVINI
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ: 52741516987

RUA CEARA, Nº 5143 CEP.: 87502050

CIDADE: UMUARAMA

UF.: PR

Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná
ESTADO DO PARANÁ
Aviso de Republicação PREGÃO PRESENCIAL – TIPO MENOR PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2021 - CIUENP
O CIUENP, sediado em Umuarama, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento
a quem interessar possa, que de acordo com o legislação em vigor, encontra-se aberta
LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL para o seguinte:
OBJETO: Contratação De Empresa Especializada Em Administração De Estágios para a
Intermediação de estudantes da educação superior, do ensino médio, da educação
profissional de ensino médio, técnico e escolas especial, junto ao CIUENP – SAMU 192 –
Noroeste Do Paraná, Conforme Lei Federal 11.788/2008, bem como demais regramentos
pertinentes.
Valor total - R$ 100.100,00 (Cem mil e cem reais)
DATA DA ABERTURA: 22/09/2021 – HORÁRIO: 09:00 HORAS
Serão fornecidas aos interessados, em nosso site www.samunoroestepr.com.br e por retirada
pessoal, cópias do inteiro teor do presente Edital e de seus anexos aos licitantes que
solicitarem no Departamento de Licitações e Contratos do CIUENP, mediante o pagamento do
custo total de cópias, fixado em R$ 10,00 (dez reais), comprovado por meio de depósito
bancário na conta corrente n. 47.626-9, Agência n. 0645-9, Banco do Brasil S/A –
Umuarama/PR.
OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA DIVISÃO DE LICITAÇÃO
E CONTRATOS DO CIUENP, NA RUA RUI FERRAZ DE CARVALHO, 4.322, CENTRO,
UMUARAMA – PARANÁ, OU ATRAVÉS DO TELEFONE Nº (44) 3626-4750.
UMUARAMA/PR, 08 de Setembro de 2021.
CELSO LUIZ POZZOBOM
Presidente do CIUENP

LOTE: 0002

UMUARAMA, TERÇA-FEIRA, 7 de Setembro de 2021

CHEVROLET

CHEVROLET

MONTANA LS
2011/2012
Branca, completa com
capota marítima. R$
28.000,00 avista
Na troca considerar Fipe.
Fone: (44) 9 8427-7232
/ 9 9766-0544.
ONIX 17/18
Azul, 36.000Km. R$
57.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / 9
9976-0563.
SPIN LTZ
7 lugares, automática
2014, branca R$
48.000,00 3622-3292
99976-0563

IMPORTADOS

IMPORTADOS

CIVIC ELX
18/18
Preto. R$ 105.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563
COROLLA SEG
2010
Preto, R$ 47.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN

GOL 1.0 10/11
Prata, 04 portas, Ar.
R$ 20,000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / 9
9976-0563.
GOL POWER 1.6
2010
Branco, completo, R$
29.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / 9
9976-0563.

RENAULT

RENAULT

SANDERO
STEPWAY 11/12
Prata, R$ 28.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

CAMINHÕES

CAMINHOES

MERCEDES
BENZ 16 18
Trucado granel, ano
88, motor novo, branco.
R$ 120.000,00. Fones:
(44) 3622-3292/ 9

B5

9976-0563.

AVISOS
E
AVISOS
E EDI
TAISEDITAIS
COMUNICADO
DE EXTRAVIO
H L Pinheiro Fritiz ME,
CNPJ:15.362.166./0001-25.
Localizada na
Av.Guarani, 2010,
Comunica o extravio
do Alvará nº 30539
tornando o mesmo
sem efeito com essa
publicação.

CASAS

CASAS

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Casa à venda, com
localização privilegiada!
Próximo ao condomínio
Ecoville! Contendo
189,92m² de área
total do terreno,
sendo 100m² de
área construída,
composta por 01
suíte com moveis
planejados,
02
quartos com moveis
planejados, sala com
pé direito duplo,
cozinha planejada,
banheiro social, área de
serviço e 02 vagas de
garagem. Localizadas
no Bairro Jardim Yoshii
de Umuarama-PR.
Valor R$ 430.000,00.
Para mais informações
fale com um de
nossos corretores
(44) 3056-6100 ou
(44) 99122-8210.
LOTES
LOTESRURAIS
RURAIS
CHÁCARA
PARA MORADIA
Procuro família
pequena, de preferência
aposentados, para
trabalhar e morar em
chácara com casa de
moradia em alvenaria
seminova de 137m2,
poço artesiano que
produz 10.300 litros/
hora e sistema de
irrigação, contendo
21000 m2 de terras
para plantio de horta,
cana, mandioca
mansa, maracujá,
chuchu, etc. Combinar
pelo telefone (44)
99972-7191

CARROS

ANO

COR

OPCIONAIS

VALOR

COBALT 1.4 LS

14/15 PRATA

COMPLETO

R$ 44.900,00

CRUZE LT TURBO

18/19 PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 96.900,00

CRUZE PREMIER TURBO

21/21 BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 141.900,00

EQUINOX 2.0T PREMIER

17/18 PRETO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 144.900,00

EQUINOX 2.0T PREMIER

19/20 PRETO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 195.900,00

HB20 1.6 PREMIUM

15/15 PRETO

COMPLETO, AUT

R$ 57.900.00

ONIX 1.0 JOY

17/18 BRANCO

COMPLETO

R$ 45.900,00

PRISMA 1.4 LTZ

17/18 BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 69.900,00

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 104.900,00

.

TRACKER PREMIER TURBO 18/18 BRANCO

B6

Esportes

WWW.ILUSTRADO.COM.BR
UMUARAMA, TERÇA-FEIRA, 7 de Setembro de 2021

editoria@ilustrado.com.br

IMOTOCICLISMO

Raﬁnha e Kaique perpetuam a rica
história do motocross umuaramense
Umuarama – Com um
passado de boas recordações, com pilotos como Cabeção, Pai Herói, Juninho e Léo,
o motocross de Umuarama
volta a ser representado
como os pequenos Rafael
Caoni Ferreira, 8 anos, e
Kaique Alexandre Flores, 7
anos. Ambos fazem parte da
equipe Inside Pintura Kids
Reis e foram convidados
para participarem do Arena
Cross, que chega a sua 23°
edição consagrado como
uma das mais importantes e
tradicionais competições do
motociclismo no País.
Os umuaramenses estão
treinando na pista situada
na Estrada Jaborandi e no
próximo dia 25 estreiam no
Arena Cross, que é transmitido pela emissora Bandeirantes. Segundo o pai do
Kaique e um dos técnicos da
equipe, Luiz Gustavo Lima
Flores, apenas pilotos convidados podem participar
do evento e os dois jovens
esportistas de Umuarama
fazem parte desse seleto
grupo. A etapa de abertura
será em Caraguatatuba-SP.
Com vontade de acelerar
nas pistas, Rafinha e Kaique
também estão participando
dos Campeonato Paranaense
de Motocross e algumas etapas do Campeonato Brasileiro de Motocross. “Eles estão
correndo no Parananense
também. Na terceira etapa do
estadual os dois ficaram no
TOP 10 e trouxeram troféus
para casa. Na quarta etapa
e abertura do Brasileiro o
Kaique não pode ir, mas o

Rafinha ficou no 10 lugar
geral”, ressaltou Gustavo.
Com a atuação dos jovens
corredores Umuarama volta
para o cenário do motociclismo. “Estamos representando
Umuarama e a história da
cidade no motocroos. Para o
futuro queremos resgatar as
provas para nossa cidade e
com isso movimentar a Capital da Amizade também no
setor esportivo e econômico”,
disse o pai do Kaique.
Ainda segundo Gustavo Lima, existe um projeto
maior para os dois pilotos
de Umuarama, por isso eles
treinam nos fins de semana
e uma vez no meio da semana. “Existe uma competição
chamada Loretta Lynn´s, nos
Estado Unidados, esse evento
reune mais de 500 pilotos do
mundo inteiro, é uma seleção
de 15 dias de corrida. Do
Loretta Lynss´s sai os novos
pilotos de ponta, como o
piloto brasileiro Enzo Lopes
e que hoje está nos Estados
Unidos, sendo um dos top 10
do mundo”, explicou Lima.
O objetivo da equipe é
levar Rafael e Kaique para
disputar o Amateur National Motocross (AMA) realizado no Loretta Lynn’s
Ranch emHurricane Mills,
Tennessee – EUA, daqui
há dois anos. Para isso, a
equipe conta com o apoio
da Renova Grafix, Paçoca
Preparações, Faísca Dois
Tempos, PV Industries, AL
Motos Umuarama, Macchi
Implementos Agrícolas, Inside Pinturas, VM Vidro e Onix
Lubrificantes.

O motocross de Umuarama volta a ser representado como os pequenos Kaique Alexandre Flores, 7
anos, e Rafael Caoni Ferreira, 8 anos

Uma Pátria forte
prioriza a Educação
como agente
transformador!
Homenagem da Unipar
aos 199 anos de
Independência do Brasil

