
Dia estadual
 A prática de jogos eletrônicos contribui para 
a melhoria do aprendizado, evita evasão escolar, 
estimula a inovação e a integração digital, princi-
palmente em escolas situadas em regiões de maior 
vulnerabilidade socioeconômica e baixo desempenho 
educacional.
 O projeto de lei institui ainda o Dia Estadual do 
Esporte Eletrônico, que faz referência à empresa Atari, 
uma das principais responsáveis pela popularização 
dos videogames, fundada em 27 de junho de 1972.
 Os jogos escolares e universitários eletrôni-
cos vai fomentar a prática dos eSports com fins edu-
cativos e competitivos, traz entretenimento à prática 
social e estimula o pleno exercício da cidadania pela 
prática esportiva.
 O projeto visa ainda a capacitação e conscien-
tização de alunos e professores para as transforma-
ções da sociedade digital, o uso de técnicas motiva-
doras no aprendizado, redução das desigualdades 
educacionais, acesso à inovação e à integração digital 
em escolas nas regiões de maior vulnerabilidade.
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EDITAL DE RESULTADO DE ELEIÇÃO

 Em eleição realizada no dia 13/07/2022, este Sindicato 
Rural, em conformidade com o artigo 532 — Parágrafo 20 da CLT 
e com o estatuto desta entidade, elegeu a chapa abaixo descrita, a 
qual dirigirá o Sindicato no período de 08/08/2022 a 07/08/2025.

 A contar da data da presente publicação fica aberto o prazo 
de 15 (quinze) dias para interposição de recurso

 Alvorada do Sul -PR 18 de julho de 2022
 
 Presidente do Sindicato Rural de Alvorada do Sul

          Projeto de lei propõe a inclusão de eSports nos 
jogos escolares e universitários do Paraná

 Foi apresentado, na segunda-feira (18), na 
Assembleia Legislativa do Paraná o projeto de lei 
334/2022 que insere no cronograma oficial dos jogos 
escolares e universitários do Paraná a modalidade 
de jogos eletrônicos (eSports) e estabelece critérios 
para as competições. “O projeto de lei busca colocar 
nosso Estado no futuro. Os jogos eletrônicos são uma 
ferramenta muito poderosa para a motivação, atenção 
e engajamento dos estudantes”, diz a justificativa 
do projeto que segue para análise das Comissões 
permanentes da Assembleia.
 De acordo com a proposta, serão proibidos 
jogos de cunho violento. A lei também coíbe o uso de 
hacking ou programas de terceiros e veda práticas 
como insultos e discurso de ódio; comportamento 
disruptivo e abusivo; assédio moral ou sexual; dis-
curso ou posicionamento político; discriminação e 
difamação; recusa de cumprimento de instruções da 
organização.
 A justificativa do texto diz ainda que este 
tipo de competição é uma ferramenta que pode ser 
utilizada em todos os tipos de escola, contribuindo 
para redução das desigualdades educacionais e 

regionais. O propósito também visa a capacitação 
e conscientização de alunos e professores para as 
transformações da sociedade digital.

Fonte: www.assembleia.pr.leg.br

Postos de vacinação ficarão abertos até 21h em ação de 
saúde neste sábado
 Pelo menos 235 
postos de vacinação esta-
rão abertos no Paraná nes-
te sábado (23) com horário 
estendido até as 21h para 
atualização da carteirinha 
vacinal. A ação inclui todos 
os imunizantes elencados 
pelo Programa Nacional de 
Imunização (PNI) e as cam-
panhas pontuais, como 
sarampo e gripe.
 A mob i l i zação 
conta com o apoio de pre-
feituras e do Conselho de 
Secretarias Municipais 
de Saúde do Paraná (Co-
sems), deve ganhar mais 
adesões nos próximos dias 

e tem como principal ob-
jetivo ampliar a cobertura 
vacinal da população.
 Segundo o Mi-
nistério da Saúde, mais 
de 26 milhões de doses 
contra a Covid-19 já foram 
aplicadas no Paraná. A va-
cinação contra a Covid-19 
abrange público acima de 
cinco anos: de 5 a 11 na 
fase da D1 e D2, de 12 a 
39 anos também com a 
dose de reforço e acima 
de 40 anos com a segunda 
dose de reforço, incluindo 
trabalhadores de saúde. 
 A cobertura va-
cinal contra a gripe, cuja 

meta é de 90%, atingiu so-
mente 70% neste ano até o 
momento. Ela está dispo-
nível para a população em 
geral acima de seis meses 
de idade. O sarampo, que 
tem meta de 95%, também 
ficou abaixo do esperado, 
com 46,16% de cobertura 
vacinal nas crianças meno-
res de 5 anos.
 Também estão 
baixas as coberturas das 
vacinas de rotina indicadas 
pelo Ministério da Saúde: 
BCG (77,23%), Febre Ama-
rela (71,38%), Hepatite A 
(77,39%), Hepatite B (57,18), 
Meningocócica (78,77%), 
Pentavalente (78,23%), 
Pneumocócica (80,46%), 
Poliomielite (77,19%), Ro-
tavírus (78,41%), Tríplice 
Viral (82,45%) e HPV em 
meninas (62,51%) e meni-
nos (46,10%).
 A orientação da 
Secretaria de Estado da 
Saúde é procurar o posto 
de saúde do seu município 
e verificar os horários de 
vacinação.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Receita Federal alerta sobre 
golpes aplicados via internet

 A Receita Federal divul-
gou um alerta sobre golpes que 
têm sido aplicados via internet, 
nos quais o nome da Receita e de 
suas alfândegas têm sido usados 
em anúncios de vendas de pro-
dutos a preços muito abaixo do 
mercado.
 Em nota, o fisco informa 
que os estelionatários responsá-
veis por esses golpes de e-com-
merce usam de anúncios pagos 
para enganar os consumidores.
 No conteúdo de falsas 

propagandas, 
os cr iminosos 
“usam de forma 
i l íc i ta  o nome 
das unidades da 
Receita Federal 
responsáve is 
pe las at iv ida-
des de controle 
aduaneiro” (as 
a l f â n d e g a s ) , 
na tentativa de 
simular veraci-

dade na apl icação do golpe, 
informa.
 A Re -
ceita Federal 
esclarece que 
nem ela nem 
as alfândegas 
comercializam 
qualquer tipo 
de mercado-
r i a .  “ E s s a s 
unidades são 
responsáveis 

por gerir e executar atividades 
de controle aduaneiro, de aten-
dimento e orientação ao cidadão 
e as relativas ao combate aos 
ilícitos tributários e aduaneiros, 
inclusive à contrafação, à pirata-
ria, ao tráfico ilícito de entorpe-
centes e drogas afins, ao tráfico 
internacional de armas de fogo e 
munições e à lavagem e oculta-
ção de bens, direitos e valores, 
observadas as competências 
específicas de outros órgãos”.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

UEM abre inscrições para 3ª chamada 
de vagas remanescentes para 

refugiados e imigrantes
 A Universida-
de Estadual de Maringá 
(UEM) abriu, por meio 
da Diretoria de Assuntos 
Acadêmicos (DAA), a 
solicitação de vagas, 
em terceira chamada, 
do processo que visa 
preencher as vagas re-
manescentes dos cursos 
presenciais de gradua-
ção. São contemplados 
refugiados e imigrantes 
em situação de vulnera-
bilidade. 
 Os candidatos 
terão até esta terça-feira 
(19) para fazer a inscri-
ção. Depois de cadastrar 
os dados é necessário 
enviar, em arquivo di-
gital, a documentação 
exigida. O resultado sai 
na quarta-feira (20), após 
às 14h.
 Quem for con-
templado precisa solici-

tar a matrícula, via Inter-
net, entre 20 e 21 de julho, 
após às 14h do primeiro 
dia. Além deste procedi-
mento, é necessário enviar 
a documentação, sendo 
que o prazo máximo para 
fazê-lo é 22 de julho, me-
diante o e-mail vagasre-
man@uem.br.


