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Urnas carregadas 
e lacradas já estão 
prontas para a eleição 
em Umuarama
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Números de novos 
casos positivos de 
covid-19 continuam 
altos na cidade 

Cadáver de jovem 
desaparecido é 
encontrado em fosso 
coberto com cal 

Sem reajuste, funcionários da 
Viação Umuarama sinalizam greve

Uma assembleia na próxima sexta-feira decidirá se os funcionários da empresa conces-
sionária do transporte público urbano Viação Umuarama entram em greve. A categoria 
não recebe reajuste salarial desde o início deste ano, lembrando que a data-base é em 

maio. Na última reunião com os funcionários, a diretoria da Viação afirmou que não 
irá reajustar os salários da categoria. Na sexta-feira, entre as 4h e as 14h, uma urna 

permanecerá instalada no terminal rodoviário para que os funcionários depositem seus 
votos favoráveis ou não à paralisação. l Pág. 5

ALEX MIRANDA

Colisão no centro
 Um acidente na Avenida Maringá causou danos de grande monta em dois carros. Um deles, o GM Cruze, 

seguia em direção à Avenida Londrina quando o Ford Ka, que estava na Rua José Honório Ramos, invadiu a 
preferencial e colidiu contra o Cruze, que foi jogado para o canteiro central, atingindo uma árvore. Apesar da 
violência do choque, somente a condutora do Ka sofreu alguns hematomas e foi levada por uma ambulância 

ao hospital de plantão para ratendimento médico.
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Eleitor não pode ser preso
Desde ontem (10), eleitores não podem mais ser presos ou 
detidos, a não ser que sejam flagrados cometendo algum crime. 
A regra é prevista no código eleitoral e vale de cinco dias antes 
das eleições até 48 horas após o pleito, no caso a próxima terça 
(17), em municípios onde não haverá segundo turno, a exemplo 
de Umuarama. A lei serve para garantir a liberdade de voto 
e coibir qualquer tipo de ação que possa afetar o direito das 
pessoas a participar da eleição.

Exceções
As prisões ficam proibidas 
em todo o país, mas existem 
algumas exceções para casos 
em que a pessoa pode ir 
parar na cadeia. A primeira 
delas é o caso de flagrantes. 
Prisões feitas em perseguições 
policiais ou caso a pessoa seja 
flagrada com a arma de um 
crime recente, por exemplo. 
A segunda exceção envolve 
os casos em que há sentença 
condenando a pessoa à prisão 
por algum crime inafiançável, 
como tortura, tráfico de 
drogas, racismo, crimes 
hediondos, terrorismo, entre 
outros.

Presidente do TJPR
O desembargador José Laurindo de Souza Netto foi 
eleito, com 74 votos, presidente do Tribunal de Justiça 
do Paraná (TJPR) para o biênio 2021/2022. A segunda 
colocada, a desembargadora Lidia Maejima, obteve 42 
votos e houve três votos em branco e um nulo. “A palavra 
é gratidão. Essa eleição virtual ficará na história. Felicito 
todos os colegas eleitos, o nosso grande tribunal. Vou dar 
continuidade à gestão atual do desembargador Adalberto 
Jorge Xisto Pereira, pensando sempre no ser humano. O 
TJPR segue na sua caminhada para engrandecimento da 
justiça paranaense que segue na vanguarda do judiciário 
brasileiro”, disse o desembargador eleito.

Filha de paranaense
A médica brasileira Luciana Lopes Borio, nomeada pelo 
presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, para 
integrar força-tarefa de combate à pandemia da covid-19, 
é filha do empresário paranaense Leônidas Lopes Borio, 
já falecido. Luciana, nascida no Rio de Janeiro em 1970, 
é filha do segundo casamento do empresário. Leônidas 
Lopes nasceu em Curitiba. Era engenheiro formado pela 
Universidade Federal do Paraná. Durante muitos anos dirigiu 
a empresa Paraná Equipamentos S/A. Em 1962, foi nomeado 
assessor especial do governador Ney Braga para assuntos do 
Programa Aliança para o Progresso. Um ano depois, assumiu 
a presidência da Codepar e depois do Badep. Em 1964 
assumiu a presidência do Instituto Brasileiro do Café (IBC).

Salvo-conduto
O terceiro caso em que 
as prisões são permitidas 
pelo código eleitoral é o de 
desrespeito a salvo-conduto. 
Quando o eleitor que sofreu 
violência moral ou física com 
objetivo de violar seu direito 
de votar, consegue na Justiça 
o salvo-conduto, uma garantia 
de que poderá ir às urnas. 
Quem desobedecer à garantia, 
pode ser preso por até cinco 
dias, independentemente da 
proximidade com as eleições. 
Para os candidatos, valem 
também as mesmas exceções 
que permitem a prisão no 
período.
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Urnas carregadas e lacradas já estão 
prontas para a eleição em Umuarama

Terminou na segunda-feira à 
noite, a cerimônia pública de carga, 
lacre e preparação das urnas ele-
trônicas que serão utilizadas nas 
eleições municipais de Umuarama, 
Maria Helena, Douradina e Perobal.

No total, foram carregadas com 
o software e lacradas, 195 urnas 
que serão colocadas à disposição 
dos eleitores nas 195 seções de 
votação disponíveis nas zonas elei-
torais 89ª (Umuarama). Outras 45 
urnas foram disponibilizadas para 
a 142ª Zona eleitoral (Douradina, 
Maria Helena e Perobal).

Só a Justiça pode transportar eleitores ao local da votação
Para garantir o direito de votar 

e escolher seus representantes 
políticos, a legislação eleitoral 
estabelece regras que devem ser 
obedecidas por partidos e candi-
datos, muitas com o objetivo de 
impedir qualquer tipo de crime 
eleitoral, como tentar interferir na 
vontade do eleitor. Um exemplo é 
a proibição de transportar eleito-
res até o local de votação.

Prática comum no início do 
século passado, a instalação de 
seções eleitorais em fazendas, 
sítios ou qualquer propriedade 
rural privada passou a ser proi-
bida pelo Código eleitoral. Con-
tudo, como a Constituição Fede-
ral, em seu ar tigo 14, garante 
ao eleitor o direito de votar e 
escolher seus representantes 
políticos por meio do voto direto 
e secreto, a legislação esta-
beleceu que, no campo ou na 
cidade, somente a Justiça Eleito-
ral poderá fornecer transporte e 
alimentação no dia da votação.

Para não privar o eleitor que 

Depois de fechadas, as urnas 
serão abertas somente no dia 15 
de novembro, minutos antes de ser 
iniciado o horário de votação.

Também receberam o software 
e foram lacradas, outras 28 urnas 
sobressalentes, que ficarão dis-
poníveis no car tório eleitoral de 
Umuarama para que possam ser 
encaminhadas às sessões em 
que eventualmente vierem a apre-
sentar problemas.

A cerimônia foi presidida pelos 
Juízes Eleitorais, Marcelo Pimen-
tel Ber tasso e Adriano Cesar 

Moreira, conduzida pelo chefe do 
Car tório Eleitoral, Carlos Sergio 
Furlan, acompanhado dos téc-
nicos e ser vidores do Car tório 
Eleitoral e assistida pelo presi-
dente da OAB, Ricardo Janeiro, 
três advogados e pelos repre-
sentantes do Ministério Público 
Eleitoral (MPE), promotores Fabio 
Nakanishi e João Batista, além de 
representantes dos partidos polí-
ticos de Umuarama.

As autoridades assinaram um 
termo de acompanhamento do 
lacre e carregamento das urnas.

reside nessas localidades do exer-
cício do voto no dia da eleição, a 
Lei nº 6.091/1974 – regulamen-
tada por Resolução do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), passou 
a prever o fornecimento de trans-
por te e alimentação a eleitores 
em zonas rurais.

Conforme o ar tigo 1º da lei, 
“os veículos e embarcações, 
devidamente abastecidos e tri-
pulados, per tencentes à União, 
estados, territórios e municípios 
e suas respectivas autarquias e 
sociedades de economia mista, 
excluídos os de uso militar, 

ficarão à disposição da Justiça 
Eleitoral para o transpor te gra-
tuito de eleitores em zonas 
rurais, em dias de eleição”. 
Também não se incluem na 
regra “os veículos e embarca-
ções em número justificada-
mente indispensável ao fun-
cionamento de ser viço público 
insusceptível de interrupção”.

O Código Eleitoral ainda esta-
belece que ninguém poderá impe-
dir ou atrapalhar outra pessoa de 
votar. Em caso de comprovação, 
o autor do crime poderá pegar até 
seis meses de detenção.

Compra de votos
A partir do registro da candidatura até o dia da eleição, aqueles que bus-

cam um mandato como vereador ou prefeito devem ter cuidado redobrado 
com a forma que buscam o voto do eleitor. Isso porque a legislação prevê que 

a compra de votos não ocorre apenas quando o candidato oferece dinheiro 
em troca. Entende-se por “captação ilícita de sufrágio” a doação, o ofereci-
mento, a promessa ou a entrega, pelo candidato, ao eleitor, com o fim de 

obter-lhe o voto, de bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive 
emprego ou função pública. Se tal irregularidade for comprovada, poderá 

haver a cassação do registro ou do diploma – caso já tenha tomado posse –, 
bem como a aplicação de multa. A regra está prevista na Lei das Eleições (Lei 

nº 9.504/1997) e no Código Eleitoral.
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Record de
covid-19

A Secretaria Munici-
pal de Saúde de Umua-
rama registrou ontem 
(terça-feira, 9) mais 33 
novos casos de vovid-
19. Os novos casos 
são de 18 mulheres 
com idades de 13 a 67 
anos, 14 homens com 
idades de 13 a 62 e 
de uma criança de sete 
anos de idade. Estes 
números elevaram a 
quantidade de pes-
soas acometidas pela 
doença na cidade para 
1.513. Deste total de 
pacientes positivados, 
1.244 já se recupera-
ram e 22 morreram. A 
cidade tem atualmente 
238 pacientes com 
diagnóstico positivo 
mantidos em isola-
mento, quatro interna-
dos em Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) 
e cinco em leitos de 
enfermarias, além de 
502 pessoas com sus-
peita de infecção pelo 

novo coronavír us – 
duas delas internadas 
em enfermarias e as 
demais com recomen-
dação de isolamento 
domiciliar.

As  not i f i cações 
somam 7.506, com 
5.491 suspeitas já 
descartadas.

Oito dos 10 leitos 
de UTI Covid disponibi-
lizados pelo SUS para 
Umuarama e região 
estavam ocupados na 
terça-feira, bem como 
nove dos 10 leitos de 
enfermaria.

Corredor bioceânico
O governador Ratinho 
Júnior (PSD) recebeu o 
embaixador extraordinário 
da Argentina no Brasil, Daniel 
Osvaldo Scioli, e apresentou 
estrutura do projeto do 
corredor bioceânico. As 
rotas e OS ramais ligarão 
Brasil, Chile, Argentina e 
Paraguai por meio de um 
novo traçado ferroviário de 
2,5 mil quilômetros entre 
os portos de Paranaguá e 
de Antofagasta, no Chile. 
Um grupo de trabalho 
será montado para dar 
encaminhamento às 
tratativas sobre o projeto.

Foro privilegiado
O deputado federal Diego 
Garcia (Podemos) reforçou 
a urgência de votar a PEC 
do fim do foro privilegiado: 
“Chega de impunidade, chega 
de corrupção. Já passou da 
hora de aprovar o fim do foro 
Privilegiado. A aprovação da 
PEC na Comissão Especial 
está prestes a completar dois 
anos e nada de ser pautada 
no Plenário da Câmara. O 
que você nos diz, presidente 
Rodrigo Maia?”

Privatização
O deputado federal Paulo 
Martins (PSC) comemorou a 
privatização da Copel Telecom. 
“É a primeira privatização 
em 20 anos no Paraná. A 
Copel Telecom, distribuidora 
de internet, foi vendida por 
R$ 2,39 bilhões. O valor da 
venda vai ser aplicado na 
Copel energia, em geração, 
transmissão e distribuição de 
energia de qualidade para 
todos os paranaenses”.  

Voto on-line
O STF, em parceria com 
empresas e startups de 
tecnologia, lançou o sistema 
eletrônico de votação, a 
possibilidade de votar sem sair 
de casa. O sistema de votação 
on-line está em fase de testes 
em algumas cidades brasileiras. 
Curitiba será uma das cidades 

a fazer parte dos testes que 
serão monitorados pela Justiça 
Eleitoral e serão votos simulados 
com candidatos fictícios.

Novo pedágio
O deputado estadual Romanelli 
(PSB) e o líder do Governo na 
Câmara, Ricardo Barros (PP), 
reuniram-se para debater o 
novo modelo de pedágio a ser 
implantado no Paraná a partir 
de 2021. Ambos defendem 
que os vencedores sejam 
definidos pelo maior desconto 
nas tarifas, enquanto a União 
prefere a concorrência híbrida, 
na qual ganha a empresa 
que oferece um desconto 
pré-fixado e um valor em 
dinheiro. “Há uma sintonia 
entre os deputados federais 
e estaduais. Defendemos 
um modelo de pedágio com 
tarifas baixas e mais obras”, 
disse Romanelli. 

Circulação
A movimentação nos shopping 
centers do Paraná teve uma 
verdadeira explosão no último 
mês. O Estado foi o que 
registrou maior aumento na 
circulação de consumidores. 
Segundo a Sem Parar, em 
outubro, a movimentação nos 
shoppings paranaenses teve 
aumento de 38,9% em relação 
ao mês anterior, o que deu 
ao Paraná a liderança isolada 
com relação ao crescimento na 
movimentação, bem à frente do 
segundo colocado, São Paulo.

ICMBio
O ministro do STF, Alexandre 
de Moraes, autorizou a 
destinação de R$ 14 milhões 
de recursos recuperados pela 
Operação Lava Jato ao ICMBio 
(Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade). 
O recurso será destinado para 
financiar ações de inteligência, 
contratação e capacitação de 
brigadistas, execução de planos 
de prevenção e intensificação 
de medidas de fiscalização e 
combate a incêndios, incluindo 
a aquisição de equipamentos, 
veículos e embarcações.
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Sindicato sinaliza possível 
greve no transporte público

Uma assembleia que será realizada 
na próxima sexta-feira (13) decidirá se 
os funcionários da empresa Viação 
Umuarama entram em greve. Se isso 
acontecer, o transporte público urbano 
poderá ser paralisado totalmente por 
um período de ao menos 24 horas.

De acordo Hailton Gonçalves com 
o presidente do Sintrau (Sindicato dos 
Trabalhadores no Transporte Público de 
Umuarama) a categoria não recebe rea-
juste salarial desde o início deste ano, 
e lembra que a data base é em maio.

Em reunião feita com funcionários, 
a diretoria da empresa não apresen-
tou reajuste. Foi então que os fun-
cionários decidiram por dar início 
aos procedimentos para iniciar uma 
eventual paralização.

Na sexta-feira, a partir 4h será dei-
xada uma urna no terminal rodoviário 
urbano, em frente à Estação Rodoviária, 
onde os funcionários poderão depositar 
os votos a favor ou contra a greve.

Confirme Hailton, se a categoria 
decidir pela paralisação, provavel-
mente na próxima terça-feira (17) todo 
o transporte público urbano coletivo 
de passageiros poderá ser paralisado.

“São cerca de 200 funcionários 
da empresa e, eventualmente todos 
poderão participar da greve, se for 
decidido pela paralização”, comenta 
o presidente do sindicato.

A previsão é de que a diretoria da 
empresa se manifeste e apresente 
nova proposta aos trabalhadores até 
a segunda-feira (16). “Se isso aconte-
cer, faremos outra assembleia, ainda 
na segunda, para decidir se a maio-
ria aceita a proposta, ou continua a 
greve”, ressalta.

Ele lembra que a única reivindica-
ção é pelo reajuste salarial, lembrando 
que não foi apresentado nem mesmo 
um reajuste vinculado à arrecadação 
do ICMS (Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços).

Quando ao transporte rodoviário, 
o presidente do sindicato explica que 
se houver paralisação, a linha de ôni-
bus de Guaíra a Umuarama deverá 

parar 100 por cento. “A empresa tem 
escritório em Guaíra e dependendo do 
resultado, a linha poderá ser parali-
sada”, comenta.

Um informativo será repassado aos 
funcionários ainda hoje para que tenham 
conhecimento de como cada um poderá 
participar da assembleia e votar.

Quanto á eventuais determina-
ções judiciais sobre um percentual 

de funcionários que deve permane-
cer trabalhando durante o período 
em caso de greve, o presidente do 
sindicato salienta que as negocia-
ções a respeito de quantos ônibus 
e de quantos trabalhadores deverão 
permanecer nas linhas, serão fei-
tas em conjunto entre a direção da 
empresa e uma comissão formada 
por representantes da categoria.

Viação alega prejuízos com a pandemia
 Wandeley Mitsuo, diretor da empresa Viação Umuarama, concessionária 

responsável pelo transporte público de Umuarama, ressalta que não foram apre-
sentados valores de reajuste salariam aos funcionários, pois a empresa teve uma 
forte queda na arrecadação desde o início do período de pandemia. “Hoje temos 
em média 3700 passageiros pagantes por dia utilizando o transporte público em 

Umuarama. Mas já chegamos a ter apenas cerca de 1 mil, mesmo assim é um 
número muito pequeno de passageiros”, afirma. Ele alega ainda um aumento na 
quantidade de idosos utilizando gratuitamente o serviço de transporte público. 
“Atualmente cerca de 38% dos passageiros é formado por pessoas idosas, que 
fazem parte do grupo de risco e não pagam pelo transporte”. Mitsuo explica 

ainda que, em 31 de outubro, foi feita uma prorrogação em forma de aditivo para 
ser discutido a partir de novembro um eventual reajuste, mas na discussão a 

empresa acabou oferecendo aos funcionários apenas a manutenção das cláusu-
las e nenhum tipo de reajuste. Não há como dar aumento salarial. “Nem sobre a 

inflação e nem aumento real”.

Linhas e ônibus
No transporte urbano de Umuarama e frota que permanece rodando de segunda à 

sábado é de 28 ônibus, que atendem atualmente a uma média a cerca de 4 mil pagantes 
diários. A passagem custa, pelo cartão Transcard, R$ 4,30 e na roleta o preço e de R$ 4,50.

ALEX MIRANDA

FUNCIONÁRIOS participam de assembleia na sexta-feira e decidem se greve será anunciada na próxima terça-feira
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SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A empresa abaixo torna público que requereu ao IAP – Insti-
tuto Ambiental do Paraná, Licença de Operação – LO, para o 
empreendimento a seguir especificado:
EMPRESA: J.P.F. Bombas Injetoras Ltda - ME
CNPJ: 05.869.864/0001-68
ATIVIDADE: Serviços de manutenção e reparação mecânica de 
veículos automotores
ENDEREÇO: Rua Manoel Ramires, 2914, PQ. Industrial I
MUNICÍPIO: Umuarama – PR       

LOA é publicada e está
aberta para receber emendas

O Projeto de Lei 
028/2020, que estabe-
lece a LOA – Lei Orça-
mentária Anual, o qual 
estima a Receita e fixa 
a Despesa do Município 
de Umuarama para o 
exercício financeiro de 
2021, foi publicado em 
segundo turno, na ses-
são ordinária realizada na 
última segunda-feira (9). 
O texto retorna à pauta 
como matéria publicada 
por mais uma sessão.

No período de três 
sessões ordinárias segui-
das, a LOA deve estar 
aber ta ao recebimento 
de emendas pelos par-
lamentares, que podem 
acrescentar sugestões 
voltadas à aplicação do 
dinheiro público. O ges-
tor municipal não pode 

efetivar projetos e inicia-
tivas, sem que os quais 
constem em lei.

Após o período do 
recebimento de emen-
das, o Projeto de Lei 
028/2020 voltará à 
pauta, desta vez para 
apreciação em plenário. 
Se aprovado em dois 
turnos, a matéria segue 
para o Executivo no 
aguardo de sanção do 
Prefeito.

VETO PARCIAL
Ainda em pauta, 

estava o Veto Parcial 
ao Autógrafo de Lei 
30/2020 (Projeto de 
Lei nº 103/2019), que 
institui o Programa de 
Cirurgias Eletivas no 
âmbito do Município de 
Umuarama, propositura 

aprovada recentemente 
pelo plenário da Câmara, 
sendo o texto de autoria 
do vereador Jones Vivi.

A justificativa do Chefe 
do Poder Executivo para 
o veto parcial é incons-
titucionalidade do um 
dos ar tigos. “No caso 
em exame, o dispositivo 

vetado (ar tigo 8º) cria 
despesa para o Poder 
Público sem a prévia aná-
lise do impacto orçamen-
tário-financeiro, violando, 
por consequência, as 
normas constitucionais 
sobre finanças públicas”, 
explica a justificativa emi-
tida pelo Poder Executivo.

Responsabilidade fiscal
Ainda conforme o texto, o artigo 163 da Constituição 

Federal determina que lei complementar disporá sobre 
finanças públicas, e que a Lei Complementar nº 101/2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal) estabeleceu as normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na ges-
tão fiscal e determinou, em seu artigo 17, § 1º, que os atos 
de criação ou aumento de despesa sejam instruídos com a 
estimativa do impacto orçamentário-financeiro da medida.

“Sendo assim, uma vez desrespeitada tal disposição, a 
disposição que se pretende implementar torna-se auto-

maticamente inconstitucional”, completa a mensagem do 
prefeito Celso Pozzobom. Submetido à apreciação plenária, 
o veto do prefeito foi mantido com quatro votos contrários.

Durante a sessão ordinária realizada na noite da segunda-feira (9), 
foi convocada sessões extraordinárias para às 18h dos dias 16 e 
19, sendo as mesmas voltadas à apreciação de três matérias. Uma 
delas é referente aos Projetos de Lei Complementar 006/2019, 
007/2020 e 008/2020, ambos prevendo alterações em leis 
municipais voltadas ao uso e ocupação do solo em determinados 
pontos da cidade.

ASSESSORIA

Índice em % AGO SET ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,64 0,86 2,22 3,92
IGP-M (FGV) 4,34 3,23 18,10 20,93
IGP-DI (FGV) 3,30 3,68 19,02 22,12

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
11/10 a 11/11 0,5000 0,1159 0,0000
12/10 a 12/11 0,5000 0,1159 0,0000
13/10 a 13/11 0,5000 0,1159 0,0000
14/10 a 14/11 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +6,80% 23,08 
Vale ON -0,05% 63,16 
ItauUnibanco PN +4,52% 28,88 
Bradesco PN +6,45% 24,42 
Ambev ON +6,96% 15,21 
B2W Digital ON -8,31% 73,07

IBOVESPA: +1,50% 105.066 pontos

Índice SET OUT NOV
IGP-M (FGV) 1,1302 1,1794 1,2093
IGP-DI (FGV) 1,1523 1,1844 1,2212
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 105,21
Libra est. 0,75
Euro 0,85
Peso arg. 79,43

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL 0,0% 5,3920 5,3930 -6,0%
PTAX  (BC) +1,7% 5,3690 5,3696 -7,0%
PARALELO +0,5% 5,2200 5,6500 -6,1%
TURISMO +0,5% 5,2200 5,6300 -6,2%
EURO +1,6% 6,3451 6,3474 -5,6%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (OUT) 1.678,69 1,94 5,34 5,75
Oeste (SET) 1.685,93 1,92 4,93 6,15

DÓLAR 10/10

Iene R$ 0,0511
Libra est. R$ 7,12
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1307,19 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 10/11

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

1º contrato de entrega. Pontos: 1 ponto =1 cen-
tavo de dó lar/bushel na soja (27,2kg), milho e
trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no farelo
(907kg). DIA: variação em pontos

INDICADORES  ECONÔMICOS

SELIC ANUAL: 2,0%  | TJLP: 4,55%

Em 10/11 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 170,00 0,0% 10,4%
SOJA Paranaguá 160,00 1,3% 3,2%
MILHO Cascavel 76,00 -1,3% 26,7%

SOJA 1.138,25 33,25 6,8%
FARELO 394,80 10,70 8,6%
MILHO 423,00 15,50 7,1%
TRIGO 608,50 11,00 2,5%

SOJA 146,70 -0,7% 4,1%
MILHO 67,36 -1,4% 18,1%
TRIGO 76,46 -0,6% 13,4%
BOI GORDO 266,49 1,7% 10,4%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 10/11 PR DIA 30d.

Em 10/11 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gor do @; frango kg 

II R$ 1383,80 
II R$ 1436,60 

III R$ 1487,20 
IV R$ 1599,40

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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Apagão rural
Não é só no Amapá o problema 
do apagão de energia. Moradores 
da cidade e fazendeiros da zona 
rural de Cocalzinho, Pirenópolis 
e Corumbá, em Goiás - para citar 
apenas três cidades das centenas 
de municípios do Estado - 
reclamam de constantes e longas 
quedas de energia fornecida pela 
Enel - que disputa a compra da 
CEB Distribuição do DF. Há casos 
de prejuízos com perda de leite e 
produção queijeira, entre outros 
problemas. As cidades e a zuna 
rural estão ficando sem luz, com 
alguns apagões esporádicos. 
Na segunda-feira, teve corte 
de energia até meia-noite em 
Cocalzinho. No Amapá, diante 
do acidente com incêndio na 
Hidrelétrica Coaracy Nunes, 
administrada pela espanhola 
Isolux - sem capacidade técnica 
qualquer para recuperar os danos -, 
é a Eletrobras (que o governo vai 
privatizar) quem está corrigindo 
as falhas em solução paliativa para 
retomada de energia.

Deu ruim
O juiz Marco Antonio Vargas, 
da 1ª Zona Eleitoral paulistana, 
suspendeu ontem a divulgação 
das pesquisas Datafolha e 
da Globo a pedido de Levy 
Fidelix (PRTB).

Reclamação
A defesa do candidato 
à prefeitura alega 
direcionamento e tratamento 
desigual na relação de 
nomes apresentados aos 
entrevistados, entre outros 
pontos. Até o fechamento 
da Coluna, o instituto, com a 
decisão, estava proibido de 
publicar novas pesquisas.

Mal-educado
Uma pequena confusão na 
Voe Pass (antiga Passaredo) 
no voo 1887 de Porto Seguro 
para Salvador ontem. No 
desembarque pela porta 
traseira (desorganizado), no 
“cada um por si” na pressa, 
um jovem afoito machucou 
a cabeça de uma mulher, ao 

abrir o bagageiro superior. 
Nem a reclamação dela 
comoveu os outros. O mal 
educado ainda a xingou.

Checkout da Vivo
Mais uma do caso da Vivo 
que cancelou plano pós-pago 
para dar um chip usado por 
uma empresa a um plano pré 
(isso mesmo!). A insegurança 
jurídica vai render processo 
incômodo à operadora. A 
audiência de tentativa de 
conciliação está marcada para 
25 de janeiro em Brasília. 
Um hotel na Bahia usava o 
número para atender milhares 
de hóspedes pelas redes 
sociais, e perdeu o número. A 
operadora, deu de ombros.

Hemo on-line
Um pleito importante para 
pacientes está sobre as mesas 
dos diretores da ANS para 
inclusão na cobertura dos 
planos das operadoras: a 
hemodiafiltração on-line como 
opção de tratamento para 
pacientes renais que dependem 
de hemodiálise para sobreviver. 

Fila de pedidos
Aliás, a cada dois anos a 
ANS recebe pedidos para 
incluir novos procedimentos 
e medicamentos entre os 
obrigatórios a serem cobertos. 
Das 1.137 propostas, apenas 
17 estão sendo recomendadas 
pela ANS nessa atualização. 

Black chegando
Uma pesquisa da Social Miner 
e Opinion Box, com mais de 
2 mil brasileiros, revela que 
48% pretendem aproveitar 
as ofertas da Black Friday; 
56% devem comprar itens 
de necessidade com melhor 
preço, e 25% pretendem 
adiantar as compras de Natal.

Mudanças dos
locais de votação

Em razão da pandemia 
de covid-19, especialis-
tas têm aler tado sobre 
a importância de as pes-
soas saírem de casa com 
atenção redobrada, para 
evitar o contágio pelo 
novo coronavírus.

Uma providência tão 
significativa quanto lavar 
as mãos e usar a máscara, 
no dia 15 de novembro, é 
sair para votar sabendo 
previamente onde fica a 
sua seção eleitoral.

É impor tante que 
o eleitor busque essa 
informação com antece-
dência, já que aqui em 
Umuarama assim como 
em vários municípios no 
Brasil o número de locais 
de votação foi reduzido.

Há duas possibilida-
des de identificar o seu 
local de votação, uma 
delas é pelo site do TSE 
no endereço tse.jus.br ou 
pelo aplicativo e-Título.

O apl icat ivo e-T í -
tulo também mostra o 
local de votação e, por 
meio de ferramentas de 

Seções transferidas
Unipar Campus 3 abrange as seções da Unipar (sede), 

Colégio Global, Colégio Elite Dynamis e Escola Municipal 
Dr. Germano Norberto Rudner.

O Campus da UEM recebe as seções da Escola Padre 
Manoel da Nóbrega e da Escola Municipal Jardim União.

As seções do CEEBJA foram transferidas para o Colégio 
Estadual Paulo Alberto Tomazinho (CEPPAT).

As seções da Escola Estadual Princesa Isabel foram 
transferidas para o Colégio Estadual Pedro II.

A seção do Bairro Nova União foi transferida para Serra 
dos Dourados e as Seções do distrito de Roberto Silveira foi 

transferida para o Colégio Estadual de Santa Eliza.

geolocalização, guia o 
usuário até sua seção elei-
toral. A ferramenta para 
dispositivos móveis pode 
ser baixada gratuitamente 
nas lojas vir tuais Apple 
Store e Google Play.

O e-Título também 
serve como documento 
de identificação do eleitor 
caso ele já tenha feito o 
cadastramento biomé-
trico. Isso porque a ver-
são digital traz a foto, 
o que dispensa a apre-
sentação de outro docu-
mento de identificação.

O eleitor sem o cadas-
tramento biométrico 
pode baixar o e-Título 
para saber onde votar, 
mas deverá apresentar 
um documento oficial 
com foto no momento 
da votação.

REDES SOCIAIS
Os seguidores do TSE 

no Facebook e no Twitter 
também podem verificar 
onde votar nas páginas 
oficiais do Tribunal nes-
sas redes sociais
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Cadáver encontrado em
fosso coberto com cal
A Polícia Civil de Iporã deu iní-

cio na noite da segunda-feira (9), 
às investigações que podem levar 
à identificação e ao paradeiro do 
autor de um assassinato. O corpo 
da vítima foi localizado dentro de um 
fosso nos fundos do imóvel onde 
mora o principal suspeito.

O corpo foi localizado no municí-
pio de Francisco Alves (70 quilôme-
tros de Umuarama) dentro de um 
fosso nos fundos de uma residência, 
situada à rua Jorge Ferreira.

Segundo a polícia, o cadáver 
já estava em avançado estado de 
decomposição.

Depois de recolhido, foi trasla-
dado ao Instituto Médico Legal (IML) 
de Umuarama, onde foi necropsiado. 
Em seguida foi reconhecido por fami-
liares, como sendo Giovani Neves da 
Silva, de 20 anos, morador de Iporã.

O jovem havia saído de casa na 
noite de sábado (31 de outubro) 
dizendo aos parentes que estaria indo 
a uma festa e não mais retornou.

No dia 3 de novembro, a mãe e o 
padrasto do rapaz foram até a Delega-
cia de Polícia de Iporã, onde registra-
ram a queixa de seu desaparecimento.

Conforme o delegado Thiago 
Soares, as investigações foram 

iniciadas, até que o veículo VW Gol, 
de propriedade de Giovani, foi loca-
lizado em Palotina e testemunhas 
deram pistas do paradeiro do jovem.

Com apoio do Corpo de Bombei-
ros e da Polícia Militar, foram feitas 
buscas pelo Rio Piquiri, mas nada 
foi encontrado.

Soares revelou que a nova infor-
mação recebida pela Polícia Civil indi-
cava que o corpo estava na fossa da 
referida residência. Agora o delegado 
aguarda o resultado do laudo oficial de 
necropsia para ter conhecimento de 
qual foi a causa da morte de Giovani 
e dar sequência ás investigações.

Motorista de Saveiro envolvida em colisão morre no hospital
Morreu ontem (terça-feira, 10) 

Bruno Henrique de Oliveira, 25, 
motorista da Saveiro que colidiu con-
tra um caminhão na rodovia PR-323, 
em Cruzeiro do Oeste, no último 
domingo (08).

Oliveira estava acompanhado 
de quatro amigos e seguia para 
Umuarama quando houve o choque 
contra o caminhão que saía de um 
posto de combustíveis e acessava 
a rodovia. No momento do aci-
dente a esteticista Flavia Alessan-
dra Makibara Balani não resistiu e 
morreu não local.

Os demais ocupantes ficaram 
feridos. Oliveira, no entanto, estava 
consciente e chegou a falar com os 
familiares. Ele teve uma fratura na 
perna e no rosto.

As vítimas foram encaminhadas 
ao hospital Nossa Senhora Apare-
cida, em Umuarama, onde o real 
quadro do jovem se revelou mais 
grave por conta do choque.

Os veículos foram recolhidos ao 
pátio da Polícia Rodoviária Estadual 
(PRE) para serem periciados. Oli-
veira era morador de Cruzeiro do 
Oeste. Seu corpo foi transladado do 
hospital ao Instituto Médico-Legal 

(IML) e depois liberado para os 
atos fúnebres.

Três pessoas continuam interna-
das no Nossa Senhora.
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Você terá uma ideia clara das intenções de algumas pessoas. 
Há conclusões úteis que podem ser tiradas aqui. Você precisa 
abandonar hábitos antigos e revê-los de antemão antes de 
se dirigir na direção certa.

Touro 21/04 a 20/05
Não se preocupe muito com as coisas que você não pode 
fazer nada a respeito - você está pronto para realmente viver, 
para aproveitar ao máximo a vida. Respire mais profunda-
mente, isso vai lhe ajudar a encontrar a calma que você 
precisa para as mudanças que está fazendo.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Você vê as coisas sob uma luz mais positiva e as pessoas 
próximas a você notam isso. Isto vai permitir que use seus 
talentos para ajudar os outros. Proteja-se do vento, do ar-con-
dicionado e das correntes de ar. Proteja-se contra o frio, pois 
você está suscetível a ele.

Câncer 21/06 a 21/07
Você estará mais à vontade na empresa e é hora de cuidar 
corretamente do seu relacionamento. Você precisa cuidar de 
si mesmo e compensar o período de negligência. Cuide da 
sua dieta para fazer alguns ajustes.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01
Se você se prender aos seus valores, você terá o melhor dia 
de todos, não dê ouvidos a ninguém. Uma vida equilibrada 
está ao seu alcance. Pense antes de reagir às coisas, isso 
funciona. Seu ponto de vista é a fonte.

Aquário 21/01 a 19/02
Sua franqueza vai valer a pena e ganhar pontos com as 
pessoas ao seu redor. Você está em excelente forma física. 
Aproveite isso sem esperar que venha de outras pessoas.

Peixes 20/02 a 20/03
O seu otimismo crescente faz você olhar o lado positivo. Fes-
tas estão no horizonte. Você deve se certificar de que não 
está sendo muito duro consigo mesmo. Você está cavando 
muito profundo em suas reservas.

Um velho debate está ressurgindo. Agora é o momento de 
simplesmente expor seus termos às pessoas mais próximas 
a você. Seus nervos vão precisar de uma pausa, não hesite 
em mergulhar em seus hobbies e atividades favoritos.

Você não ficará feliz com sua rotina. Não force o problema, 
basta tirar uma folga das coisas. Seria uma boa ideia diminuir 
o ritmo de vida em casa e modificar as suas prioridades; leve 
suas possibilidades atuais em conta.

Você terá a oportunidade de mudança e de manter a sua 
distância. Escape sem se sentir culpado. Você precisa ficar 
sozinho na calma completa para recarregar suas baterias. 
Seus processos mentais exigem descanso.

Você não será capaz de resistir a expressar exatamente o que 
você pensa em voz alta e clara, mesmo que isso crie faíscas 
em torno de você. Você está em boa forma, mas seus olhos são 
maiores do que o seu estômago, então cuidado com excessos.

Deixe-se guiar pela sua intuição. Ela não vai lhe decepcionar, apenas 
se faça as perguntas certas. Você poderia fazer algumas mudanças 
nos seus hábitos alimentares para ter equilíbrio. É o momento ideal 
para começar uma dieta e comer mais produtos frescos.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 46

FBT
PROTEINAS

CRITICAVO
BOTAHSACI

CUCALICE
BERLIMCADA

SAFELLD
SBOLICHE

AUTOSTAI
ARREDORN

ELIOEAID
IVBELAEI
SIRIMONGE

TAITIPEN
PALCOBRASA

Expressão
latina:
"assim

mesmo"
O mesmo
que "cor-
cundez"
(Ortop.)

Negrinho
que

assusta
viajantes

Calçado
protetor
contra
cobras

Sucesso
de Milton
e Chico

(?) Caval-
canti, co-
mentaris-
ta de F1

Cidade
dividida

após a 2ª
Guerra

Uma
unidade

num
conjunto

Perten-
cente a

ele

(?)-5:
cassou
direitos

no Brasil

Moeda do 
Japão (pl.)

Unidade
mínima
da Infor-
mática

Band-(?):
protege
feridas

Ingredi-
ente de

moqueca

Interjei-
ção que
designa
espanto

A maior
ilha da

Polinésia
Francesa

Religioso
que vive

em
mosteiro

Mundo ou
Sunset,
no Rock 
in Rio

A ponta
do cigarro

aceso

Caneta,
em inglês
Consoan-
te de "era"

Em volta
(?)

Gaspari,
jornalista 

Bonita;
esbelta
Farto;

opulento

Enxofre
(símbolo)
Registros
jurídicos

Jogo com
pinos

(bras.)
Banal

Secreção
do fígado
Seu sím-
bolo é "B"

Grupo que recepcio-
nou Colombo e

Cabral, na
América

Iguaria rica em
colesterol

Especialista em ação
judicial

Nutrientes
da carne

Censura

Sufixo de
"cipriota":
natural de

Molho à base de
farinha,
leite e

manteiga
Desmora-
liza (bras.)

Profes-
sora

(bras.
inf.)

3/aid — pen — sic. 4/lito. 5/palco. 6/cálice. 7/fritura. 8/bechamel. 14/processualista.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

Toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, pre-
cisa depender de motivação. (Dalai Lama)

FEIRA DIGITAL
A Feira do Empreendedor 2020 ocorre-
rá entre os dias 22 e 26 de novembro. 
No primeiro dia, a programação será 
das 15h às 19h, nos outros dias, o 
evento funcionará das 10h às 20h. 
Para acessar os conteúdos, basta se 
inscrever e entrar nas diversas salas 
virtuais disponíveis nos cinco dias. 
As inscrições para a FE2020DIGITAL 

já estão abertas e são gratuitas. Mais 
informações no Sebrae, onde  estão 
prontos para tirar todas as dúvidas, 
fornecer orientações sobre ideias de 
novos negócios e auxiliar na tomada 
de decisões dos rumos atuais da em-
presa dos participantes. Além disso, 
o ambiente online da FE2020DIGITAL 
também permitirá que os empreen-
dedores se informem e consultem as 

melhores opções de crédito.

Cereja 
no Bolo
Hoje é dia de 
cumprimentos 
para os leitores 
da coluna que 
fazem aniver-
sário -, Renata 
Pombo, Miromar 
Ponciano, Reata 
Urbano e  Julia-

no Luqui.  
Da coluna: 
felicidades.

ZOOM
CRISTIANNE DE MACÊDO CORRÊA 

ilumina a coluna desta quarta-feira (11) 
na lente exclusiva de Luci Lemes. 

Lu
ci

 L
em

es
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RESUMO
O ano de 2020 foi atípico para quase todos 
os setores. As pessoas, bem como as em-
presas, tiveram de recorrer ao digital para 
estarem cada vez mais próximas umas das 

outras. E a maior feira de empreendedorismo 
da América Latina não poderia ser diferente 
-, e  será completamente digital, trazendo 
conteúdo e suporte para quem deseja abrir 
um negócio.  Mesmo com o distanciamento 
social, o Sebrae/PR não parou de apoiar os 
empreendedores. A demanda na central de 
atendimento cresceu 37%, a procura por 

cursos aumentou em 870% e chegou a 58% 
nas orientações. Outra forma encontrada 

para estar próximo ao público foram as lives, 
que atualmente já somam cerca de 171 mil 
visualizações em números absolutos. Até 31 
de outubro, foram 266.761 empresas atendi-

das em todo Paraná.

Que venha o ano de 2021!

Nada como relembrar os bons brindes do ano passado e as boas energias. 
É o que nos fará relembrar deste ano que vamos terminando -, sem muitos 
festejos e brindes ao vivo. Este último foi na Confraria do Vinho no finalzi-
nho de 2019 com o empresário  Joaquim Pereira e o casal Izabel e Milton 

Belezze, na Confraria do Vinho. 

THIAGO CASONI

  MOQUECA RÁPIDA 
Veja como preparar essa receita de 

um MOQUECA RÁPIDA de peixe -, essa 
delícia você prepara com ingredientes do 

Supermercados Planalto.

INGREDIENTES
♢ 4 (postas) de peixe sem pele (cerca 
de 150g cada), 
♢ 2 tomates, 
♢ 1 pimentão amarelo,
♢ 1 pimentão verde,
♢ 1 cebola,
♢ 1 dente de alho,
♢ 1 pimenta dedo-de-moça,
♢ ½ pimenta de cheiro (opcional),
♢ 6 galhos de coentro (folhas e talos),
♢ 200ml de leite de coco (¾ de 
xícara (chá),
♢ ¼ de xícara (chá) de azeite de dendê,

♢ 1 colher (sopa) de azeite,
♢ Sal a gosto -, 
♢ Folhas de coentro a gosto para servir

MODO DE PREPARO
Lave, seque e corte os pimentões, os toma-
tes, as pimentas e o coentro.  Descasque e 
pique fino o dente de alho e a pimenta de 
cheiro. Corte a pimenta dedo-de-moça ao 
meio, raspe as sementes com a ponta da 
faca e pique fino as metades. No liquidifi-
cador, bata o leite de coco com o azeite de 

dendê e ½ colher (chá) de sal. Tempere 
o peixe com sal a gosto. Leve tudo em 
uma panela média (ao fogo médio para 
aquecer. Refogue. Abaixe o fogo, junte 
o coentro e o leite de coco batido com 
dendê. Adicione os tomates e misture 
bem. Com uma pinça, coloque as tran-
ches de peixe entre os legumes – assim 
o peixe fica parcialmente imerso pelo 
caldo para cozinhar. Tampe a panela e 
deixe cozinhar por 15 minutos, ou até o 
peixe ficar cozido, mas ainda úmido, e 
os legumes macios. Sirva a seguir com 
folhas de coentro e farofa de dendê.
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COBALT 1.8 LTZ AT ....................18/19 ....... BRANCO ............ COMPLETO, AUT ............................R$ 64.900,00

EQUINOX PREMIER ...................18/19 ....... PRATA ............... COMPLETO, AUT, COURO, TS .......R$ 137.900,00

HYUNDAI I30 2.0 ......................11/12 ....... PRETO ............... COMPLETO .....................................R$ 33.900,00

ONIX 1.0 JOY ............................16/17 ....... PRETO ............... COMPLETO .....................................R$ 37.900,00

PRISMA 1.0 LT ..........................14/14 ....... BRANCO ............ COMPLETO .....................................R$ 35.900,00

PRISMA 1.4 LTZ ........................17/18 ....... BRANCO ............ COMPLETO, AUT ............................R$ 56.900,00

PRISMA 1.4 LTZ ........................18/18 ....... VERMELHO ....... COMPLETO, AUT ............................R$ 54.900,00
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

A Unipar está com vagas 
remanescentes do FIES 

(Fundo de Financiamento 
Estudantil) para alunos 
matriculados, em qualquer série do 
curso de graduação. O prazo para 
inscrição segue até o dia 27 deste 
mês.

A inscrição é feita pela internet 
no site do Ministério da Educação 
[fies.mec.gov.br]; importante 
ressaltar que a classificação é por 
ordem de inscrição. Portanto, 
o quanto antes o estudante se 
inscrever, mais chance terá. 

Documentação e outras 
informações também estão 
muito bem explicadas no site do 
Ministério da Educação. A taxa de 
juro, que pode ser zero, depende 
da renda familiar do estudante 
[renda mensal bruta, por pessoa, 
de três salários mínimos].

O objetivo do programa é 
conceder financiamento a 
estudantes matriculados em cursos 
superiores de instituições privadas, 
com avaliação positiva nos 
processos conduzidos pelo MEC.

Em 2018, para garantir uma 
melhor gestão do fundo e maior 
acesso de estudantes de famílias 
de baixa renda, o programa 
passou por remodelações, dando 
origem ao ‘Novo FIES’, que 
divide o programa em diferentes 
modalidades, autorizando juro zero 
a quem mais precisa e uma escala 
de taxas que varia de acordo com a 
renda familiar do candidato.

Garanta sua vaga!
Aproveite a oportunidade, 

financie seus estudos, conquiste 
seu diploma e comece a pagar só 
depois de se formar. 

Quem já estuda na Unipar e precisa do financiamento pode se inscrever 

Unipar tem vagas para alunos já 
matriculados na graduação 

FIES

Na Unipar de Umuarama, entre os 
cursos que mais têm vagas está o de 

Medicina Veterinária 

Nomeação 
de escrivães

O governador Ratinho Jr 
autorizou a nomeação de 186 
candidatos aprovados em con-
curso público de 2018 para o 
cargo de Escrivão de Polícia, do 
Quadro Próprio de Pessoal da 
Polícia Civil. “A contratação de 
novos profissionais vai melho-
rar a estrutura disponível na 
solução dos crimes, desafo-
gando o trabalho da corpo-
ração e reforça o efetivo da 
Polícia Civil no Estado. Era um 
compromisso que assumimos 
e que agora se efetiva”, afir-
mou governador.

Os escrivães nomeados ini-
ciaram em abril um curso de 
capacitação na Escola Supe-
rior da Polícia Civil, recebendo 
o título de especialização. Os 
policiais serão distribuídos nas 
delegacias de polícia de Curi-
tiba e região, além de cidades 
do Interior do Estado, conforme 
a necessidade.

O concurso, realizado em 
2018, recebeu 41.163 inscri-
ções. Foram aprovados 633 
profissionais, após cinco fases 
de provas. O certame foi orga-
nizado pela Coordenadoria de 
Processos Seletivos da UEL. 
Além dos nomeados agora, 
outros 14 profissionais ainda 
deverão ser chamados. A valo-
rização das unidades policiais 
é ressaltada pelo secretário 
da Segurança Pública, Romulo 
Marinho Soares. Segundo ele, 
nos últimos dois anos há um 
grande esforço do governo 
estadual para reforçar a área 
de segurança. “É mais uma 
demonstração do respeito e 
valorização das forças policiais 
do Paraná”, afirmou ele sobre a 
nomeação de novos escrivães.
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