
Alteração legal libera a 
construção de prédios 
de 30 andares na região 
da rodoviária
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Greve anunciada no transporte  
público é adiada para amanhã
Representantes do Sintrau e da Viação Umuarama não entraram em consenso e a 
greve anunciada no transporte público urbano foi adiada para amanhã, a partir das 
13h, se permanecer o impasse. Funcionários abriram mão do abono oferecido pela 

empresa, mas pediram aumento no valor do ticket alimentação. Diretores da conces-
sionária analisam o pedido. A mediação na próxima rodada de negociação será feita 

pelo Ministério Público do Trabalho. l Pág. 10

Vereadores aprovam 
crédito suplementar 
de R$ 3,4 milhões à 
Secretaria de Educação

UTIs Covid com 100% 
de ocupação e 80 casos 
positivos registrados 
num só dia

,18/11/2020
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UMUARAMA

Infraestrutura
A Prefeitura de Umuarama está implantando 

uma nova rotatória no entroncamento das 
avenidas Brasil e Guanabara, na zona VII, 

próximo à saída para Xambrê. A obra tem como 
objetivo reduzir o número de acidentes 

e melhorar a mobilidade e a fluidez no trânsito. 
l Pág. 4
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Taxas dos cartórios
Em reunião da Comissão Especial criada pela Alep para analisar 
os projetos do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) que propõem 
alterações e atualizações nas tabelas de custas dos cartórios, 
cartorários relataram que o setor sofre com as atuais taxas praticadas 
e dizem que é necessária adequação dos valores para que os serviços 
continuem sendo prestados. Os deputados ouviram representantes da 
Associação dos Notários e Registradores do Estado do Paraná (Anoreg-
PR), além de cartorários de Curitiba e do interior.

Prefeito gay eleito é apoiador de Bolsonaro
Paulo Alves (PSL) prefeito eleito em Mariluz, assumiu 
publicamente a sua homossexualidade há quatro anos. 
Católico e com atividade intensa dentro da igreja, foi prefeito 
por dois mandatos pelo PSDB, ainda antes de assumir. Ele 
foi filiado ao partido de centro-direita por oito anos. Esta, 
portanto, foi a primeira eleição que se candidatou após 
assumir sua orientação sexual. Hoje, filiado ao PSL e apoiador 
do presidente Jair Bolsonaro, Alves relata que sua atitude, no 
primeiro momento, foi um “choque” para as pessoas, mas que 
naturalmente a cidade foi absorvendo. “Pelo histórico de vida 
que eu tenho, que é de ajudar as pessoas, pensar no bem-
estar e respeitar o próximo, as pessoas absorveram de forma 
natural”, conta.

Ratinho para presidente
Três nomes estão sendo apontados pelo presidente nacional 
do PSD, Gilberto Kassab, como possíveis candidatos do 
partido à Presidência da República, em 2022. Um desses 
nomes é o do governador do Paraná, Ratinho Jr. Os outros 
dois são os senadores Antonio Anastasia, de Minas Gerais, 
e Otto Alencar, da Bahia. O que cacifou Ratinho Jr foi o bom 
desempenho do PSD nas eleições municipais do último 
domingo (15). A agremiação conseguiu eleger 128 prefeitos 
no Estado. Ao todo, no Brasil, o PSD recebeu 10,6 milhões de 
votos no primeiro turno, ficando em terceiro lugar entre os 
partidos mais votados. Kassab pretende analisar a possível 
candidatura depois do Carnaval de 2021.

Madeira ilegal
O presidente Jair Bolsonaro 
disse ontem (17) que o 
Brasil vai revelar uma lista 
com nomes de países 
que importam madeira 
extraída de forma ilegal da 
Amazônia. Durante discurso 
na 12ª Cúpula do Brics, grupo 
formado por Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul, 
o presidente criticou os 
“ataques” que o país sofre 
em relação às queimadas e 
ao desmatamento na região 
amazônica. “Creio que depois 
dessa manifestação, que 
interessa a todos no mundo, 
a prática diminuirá e muito 
nessa região”, afirmou.

Rastreamento
Ainda de acordo com o 
presidente, a PF desenvolveu 
um método para rastrear 
a origem de madeiras 
apreendidas e exportadas 
usando isótopos estáveis, uma 
espécie de DNA que mostra 
a proveniência geográfica 
de produtos. “Estaremos 
revelando, nos próximos 
dias, nomes dos países que 
importam essa madeira ilegal 
da Amazônia, porque, aí sim, 
estaremos mostrando que esses 
países, alguns deles que muito 
nos criticam, em parte, têm 
responsabilidade nessa questão 
[do avanço do desmatamento]”, 
disse o presidente.
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Umuarama poderá construir
prédios com até 30 andares

Depois que empresários do 
ramo imobiliário de Goiânia se 
interessaram em investir em Umua-
rama, em áreas próximas ao local 
onde está sendo construído do 
Shopping Palladium, uma alteração 
legal teve que ser feita para modi-
ficar a liberação de estrutura a ser 
construía naquela região da cidade.

Em sessão extraordinária reali-
zada às 18h na Câmara Municipal 
de Umuarama, na última segunda-
-feira, vereadores aprovaram por 
unanimidade a proposta feita pelo 
Poder Executivo referente à modi-
ficação legal.

Através de um Projeto de Lei 
Complementar, foi proposta a 
alteração no ar tigo 13 da Lei 
Complementar 441/2017, que 
trata da Tabela de Uso e Ocupa-
ção do Solo em determinadas 
áreas do município.

O local escolhido pelos empre-
sários fica numa área onde é libe-
rada a construção de edificações 
com no máximo 20 pavimentos, 
mas o interesse dos empresários 
é num investimento em prédios 
com 30 andares.

Para que houvesse liberação 
legal para construção deste tipo de 
edificação, de uso residencial, inte-
grado ao ambiente natural local, 
permitindo ainda a instalação de 
atividades econômicas complemen-
tares, sem que haja o comprometi-
mento do meio ambiente e da qua-
lidade de vida dos moradores, foi 
necessária que tal alteração fosse 
apresentada aos parlamentares.

Como a sessão teve a quebra 
de interstício regimental, os dois 
turnos de votação foram reali-
zados na mesma segunda-feira 

Justificativa
Na justificativa, o chefe do Executivo ressalta que a cidade está se expandindo 

em direção à marginal da rodovia PR- 482, há diversos empreendimentos em cons-
trução na área, como a nova Estação Rodoviária, o Shopping e outras empresas de 
grande porte, além da revitalização e duplicação da Avenida Portugal. Além disso, 
a implantação da nova Estação Rodoviária e do Shopping, aumentará a procura de 
hotéis ao redor. Assim, as alterações propostas propiciarão a construção de edifí-
cios maiores nas ruas dos loteamentos que tenham frente as avenidas descritas, 

de modo a contemplar uma maior facilidade para a implantação empreendimento 
do ramo. Nesse viés, é de se ressaltar que a urbanização deve ser planejada com 

vistas às necessidades que podem surgir com o passar dos anos.

Outros locais
A alteração legal também autoriza a construção de edifícios de até 30 andares 

nas avenidas Rio Grande do Sul, Rotary e Rua do Bosque situadas da Zona Residen-
cial 1 onde. O texto também sanou um erro existente na redação do artigo 13, que 
estabelece a capacidade mínima do sistema de cisterna de oito metros quadrados, 

mas por extenso restou estabelecido oito metros cúbicos, sendo o ideal para tal 
especificação de edificação.

(16), quando houve a aprovação 
por unanimidade.

AUTORIZADO
O município poderá agora, 

autorizar a construção de edifícios 
com altura máxima de 30 pavi-
mentos em todos os imóveis das 
ruas e avenidas dos loteamentos 
que tenham frente para a rodo-
via PR-482, que liga Umuarama 

a Maria Helena, e nas avenidas 
Paraná, Valdomiro Frederico e Por-
tugal (obrigando-se nesse caso, 
a preservar a taxa de permeabi-
lidade mínima de 15% ou, sendo 
permitido a utilização de 100% do 
imóvel), desde que seja executado 
sistema de cisterna, para coleta e 
acumulação de águas pluviais com 
capacidade mínima de 8m³, por uni-
dade de terreno.

AUTORIZADAS edificações de 30 pavimentos e área comercial em locais onde eram permitidas apenas 
edificações com até 20 andares

ALEX MIRANDA
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Rotatória
na Brasil

A Prefeitura está 
implantando uma nova 
rotatória no entronca-
mento das avenidas Brasil 
com Guanabara, na zona 
VII, próximo à saída para 
Xambrê. De acordo com 
o secretário municipal de 
Defesa Social, major Val-
decir Capelli, a obra tem 
como objetivo reduzir o 
número de acidentes e 
melhorar a mobilidade e a 
fluidez no trânsito.

“Os motoristas devem 
trafegar com atenção 
nesse período de obras. 
Nossa previsão é de que 
a rotatória esteja pronta 
e o pavimento recupe-
rado entre 10 e 15 dias. 
Também será  insta -
lado um superposte 
de LED e melhorada a 
iluminação pública no 
entorno”, explicou.

Com a rotatória con-
cluída, haverá algumas 
mudanças que deverão 
ser respeitadas. As ave-
nidas não terão mais a 
preferencial, que passa 
a ser do motorista que 
estiver fazendo o ‘balão’, 
conforme as regras de 
trânsito. A Rua Ibiaí, tre-
cho entre a Brasil e a Av. 
Parigot de Souza, voltará 
a ter mão dupla. A obra 
exigiu reposicionamentos 
de bueiros e com isso a 
drenagem pluvial também 
foi melhorada.

Para o prefeito Celso 
Pozzobom, melhorias na 

mobilidade se tornaram 
constantes nos últimos 
anos. “Umuarama está 
crescendo, o movimento 
vai aumentando e preci-
samos resolver os gar-
galos, além de planejar 
as nossas vias para o 
aumento constante da 
frota de veículos”, disse.

Além da redução de 
acidentes, a iluminação 
e a nova sinalização vão 
proporcionar mais con-
for to e segurança aos 
motoristas. “Temos hoje 
mais de 86 mil veículos 
circulando em Umua-
rama, fora os visitantes 
de outras cidades da 
região, e aquele ponto 
sempre registrou grande 
movimento por receber 
e distribuir o tráfego 
para as rodovias PR-323 
(saída para Guaíra) e 
PR-489 (Xambrê e Mato 
Grosso do Sul)”, comple-
tou o prefeito.

O secretário Capelli 
destacou que no entorno 
da rotatór ia haverá 
melhorias na acessibili-
dade, iluminação, reca-
peamento asfáltico e na 
sinalização, garantindo 
melhor mobilidade aos 
motoristas e pedestres. 
Também houve mudan-
ças no canteiro central 
da Guanabara, que foi 
prolongado e ganhou 
passeio para pedestres e 
vagas de estacionamento 
paralelas à avenida.

Mais votado
O PSD (Partido Social 
Democrático) foi o mais 
votado no Paraná, com 
1.076.877 votos. O segundo 
partido mais votado no 
Estado foi o DEM, com 
805.878 votos, seguido do PP, 
com 443.067. O partido do 
governador Ratinho Júnior 
(PSD) foi a legenda que mais 
conquistou prefeituras (128) 
e a que mais cresceu em 
relação às eleições de 2016, 
evolução de 357%, vencendo 
em 73 das 100 maiores 
cidades e, dentro dessas, oito 
das dez maiores.

Confiança
O PSD ainda disputará o 
segundo turno em Ponta 
Grossa com a Professora 
Elizabeth, no próximo dia 29 
de novembro, e pode chegar a 
129 prefeituras sob sua alçada 
e a 246 com apoio direto do 
governador. O governador 
Ratinho Junior comemorou o 
bom resultado e reiterou que, 
mesmo em meio à pandemia, 
seu governo não deixou de 
investir nas cidades e apostar 
na geração de empregos. “É um 
sinal de confiança da população 
em nossas propostas”, avalia.

Covid-19
O deputado estadual Michele 
Caputo (PSDB) alertou que 
o momento é crítico e de 
preocupação por conta do 
aumento do número de 
casos da covid-19 no Paraná: 
“O número de casos está 
aumentando no Paraná e 
as autoridades sanitárias 
terão que tomar medidas de 
proteção com a ampliação 
dos números de leitos nos 
complexos hospitalares, pois, 
com as férias e as festas de fim 
de ano, haverá aglomeração 
maior de pessoas e a situação 
só tende a piorar”.

Mais populosas
Entre as cidades mais 
populosas do Paraná seis 
reelegeram seus prefeitos. 
Curitiba, Londrina, Maringá, 
Cascavel, Foz do Iguaçu e 

Paranaguá. Para especialistas 
em Ciência Política, a 
característica principal da 
eleição municipal de 2020 foi 
a reeleição.

Sondagem Industrial
A Fiep (Federação das 
Indústrias do Paraná) 
prorrogou até 26 de 
novembro o prazo para 
que empresários possam 
responder à Sondagem 
Industrial. A pesquisa, que 
já é tradição na instituição, 
ocorre há 25 anos, é a 
importante ferramenta de 
avaliação de desempenho 
do setor no ano e também 
auxilia a entidade a planejar 
suas estratégias para ano 
seguinte, de acordo com 
as expectativas apontadas 
pelos empresários em suas 
respostas.

Economia paranaense
O Paraná se mantém como 
a quinta maior economia 
do Brasil, atrás de São Paulo 
(responsável por 31,6% do 
PIB nacional), Rio de Janeiro 
(10,2%) e Minas Gerais (8,7%) 
e Rio Grande do Sul. Desde 
2002, quando teve início a 
série histórica do IBGE, o PIB 
paranaense ficou uma única 
vez como quarto maior na 
economia do País. Foi em 
2013, quando o Paraná somou 
6,3% do PIB nacional ante o 
resultado de 6,2% dos vizinhos.

Turismo
O turismo foi um dos setores 
que mais sofreram com os 
efeitos da pandemia do 
novo coronavírus. A CNC 
(Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo) acredita que 
o faturamento do setor 
deve retornar a níveis pré-
pandemia apenas no terceiro 
trimestre de 2023. Desde 
o começo da pandemia, 
o Ministério do Turismo 
afirma que já destinou 
R$ 5 bilhões de crédito a 
empresas do setor, o que 
proporcionou a preservação 
de mais de 26 mil empregos.
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Aprovado crédito suplementar 
de R$ 3.4 milhões à Educação

Vereadores de Umuarama 
aprovaram por unanimidade um 
Projeto de Lei Ordinária que abre 
crédito adicional suplementar 
ao orçamento geral do Municí-
pio no valor de até 3 milhões, 
403 mil e 600 reais. A inten-
ção é atender à programação 
da Secretaria de Educação.

Consta no projeto, que a 
liberação do crédito que será 
utilizado para a manutenção da 
Educação Infantil e de ensino 
superior, envolvendo pagamento 
despesas com pessoal, obri-
gações patronais, aquisição e 
reposição de equipamentos e 
material, transpor te de estu-
dantes, pagamento de ser viços 
de tecnologia da informação e 
comunicação, entre outros.

A proposição foi apresentada 
pelo Poder Executivo à Câmara 
Municipal que, através dos verea-
dores, analisaram o texto e aprova-
ram por unanimidade em primeiro 
turno de discussão.

Na justificativa, o prefeito 
Celso Pozzobom ressalta que a 
aber tura do crédito adicional 
se faz necessária em razão da 

Despesas
De acordo com o texto, as dotações orçamentárias atribuídas a esse elemento de 

despesa, na sua maioria, ficaram disponíveis para remanejamento, uma vez que os 
valores continuam sendo depositados pelo Governo Federal que é responsável pelo 

referido Fundo. Existe a necessidade de remanejamento de todos os valores atribuídos 
a esse elemento para outras despesas essenciais que também atendam à finalidade 

do recurso, sendo: mobília escolar de refeitórios para todas as unidades e mobília para 
nova unidade escolha do bairro 1º de maio desta cidade.

frustração de receita prevista 
no orçamento de 2020, devido 
ao impacto econômico causado 
pela pandemia da covid-19.

A previsão de recursos do 
Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e 
Valorização dos Profissionais da 
Educação (FUNDEB) para o exercí-
cio de 2020 totalizava 38 milhões 
e 300 mil reais. Entretanto, de 
acordo com a arrecadação até o 
mês de setembro e estimando 
o valor até o de dezembro, a 
previsão efetiva de arrecadação 
ficaria próxima aos 35 milhões e 
100 mil reais, muito aquém da 
previsão orçamentária, gerando 
a necessidade de complementa-
ção de outras fontes no valor de 
3 milhões e 200 mil reais.

Em razão dessa frustração de 

receita, é que foi necessária a 
suplementação de recursos de 
outras fontes para liquidar as des-
pesas da Secretaria de Educação.

DECRETOS
Em decretos estadual  e 

municipal que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de 
impor tância internacional decor-
rente Coronavírus - COVID 19 e 
sobre a suspensão das ativi-
dades escolares nas unidades 
educacionais do Sistema Muni-
cipal de Ensino de Umuarama, 
respectivamente, suspenderam 
também os ser viços de trans-
por te escolar, os quais não mais 
foram pagos, desde abril de 
2020 até a presente data, por 
não estarem sendo prestados.
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      SÚMULA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Guaíra Transmissora de Energia, inscrita sob o CNPJ 
nº 28.056.960/0001-92, torna público que irá requerer 
ao Instituto Água e Terra - IAT, a Licença de Operação 
para a Linha de Transmissão 230 kV Guaíra-Umuarama 
Sul C2, que transpassa áreas dos municípios de 
Guaíra, Terra Roxa, Francisco Alves, Iporã, Cafezal do Sul, 
Perobal e Umuarama, no estado do Paraná. 

R E P Ú B L I C A   F E D E R A T I V A   D O   B R A S I L 
ESTADO DO PARANÁ 

MUNICÍPIO E COMARCA DE UMUARAMA 
2º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 

  
EDITAL DE LOTEAMENTO 

  
Eduardo Spricigo, Oficial de Registro do 2º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de 
Umuarama, Estado do Paraná, FAZ PÚBLICO, para ciência de todos os interessados, em 
cumprimento ao disposto no art. 19 da Lei nº 6.766/79, que FRANÇOLIN - EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 
02.484.398/0001-04, com sede à Rua Governador Ney Braga, nº 5056, esquina com Avenida 
Brasil, Zona I, em Umuarama, requer, nos termos do art. 18 da Lei nº 6.766/79, o registro de 
loteamento fechado do imóvel que é o objeto da matrícula nº 41.818, constante no Livro 2 deste 
Serviço de Registro de Imóveis, com a área superficial de 126.338,00m², denominado Lote de 
terras "A" e "2-B", da unificação do lote "A", da subdivisão do lote 1-Remanescente, da 
subdivisão do lote nº 1, da unificação do lote de terras sob nº 8-A-10 e 10-A-22, e do lote de 
terras nº 8-A-9 e 10-A-21, da subdivisão dos lotes nº 8 e 10 e lote 2-B, da subdivisão do lote nº 
2, da subdivisão do lote nº 8-A-11 e 10-A-23, da subdivisão dos lotes nº 8 e 10, da Gleba nº 14 
Figueira, do Núcleo Cruzeiro, situado na Área de Expansão Urbana da Cidade de Umuarama, 
denominado “Residencial Jardins de Versailles”, tendo sido o projeto aprovado pelo Município 
de Umuarama na forma do Decreto Municipal nº 275/2020, datado de 25/09/2020, publicado 
no dia 26/09/2020 e republicado por incorreção no dia 06/11/2020, e Decreto Municipal nº 
299/2020, datado de 19/10/2020, publicado no dia 21/10/2020. Sua área restará assim 
distribuída: Quadra 01, com 5.092,94m², composta por 17 lotes; Quadra 02, com 4.637,18m², 
composta por 14 lotes; Quadra 03, com 2.317,15m², composta por 6 lotes; Quadra 04, com 
6.982,58m², composta por 21 lotes; Quadra 05, com 5.864,20m², composta por 19 lotes; Quadra 
06, com 2.040,72m², composta por 6 lotes; Quadra 07, com 6.919,45m², composta por 23 lotes; 
Quadra 08, com 13.602,05m², composta por 45 lotes; Quadra 09, com 13.764,07m², composta 
por 46 lotes; Quadra 10, com 2.873,04m², composta por 10 lotes; Rua Projetada "A", com área 
de 2.584,32m²; Rua Projetada "B", com área de 988,34m²; Rua Projetada "C", com área de 
2.757,00m²; Rua Projetada "D", com área de 5.721,55m²; Rua Projetada "E", com área de 
7.966,27m²; Rua Projetada "F", com área de 2.739,95m²; Rua Projetada "G", com área de 
6.876,55m²; Rua Projetada "H" (Trecho - 1), com área de 1.113,69m²; Rua Projetada "H" (Trecho 
- 2), com área de 815,26m²; Prolongamento da Rua João Meretka Neto, com área de 941,68m²; 
Área de Lazer, com área de 6.001,00m²; Área de Preservação Permanente (APP), com  
12.647,26m²; Área Verde, com 10.030,00m²; Salão de Festa, Playground, Espaço Gourmet e 
Caixa D' Água, com área de 1.061,75m². Os documentos apresentados foram prenotados sob nº 
146.849, em 16/10/2020, e encontram-se à disposição dos interessados neste 2º Serviço de 
Registro de Imóveis, situado à Avenida Brasil, nº 4.334, Edifício Atrium, 1º andar, sala 02, Zona 
I/Centro, no Município de Umuarama-PR [Tel.: (44) 3622-2298 – (44) 2020-1234]. As 
impugnações daqueles que se julgarem prejudicados em relação ao referido loteamento 
deverão ser apresentadas no prazo de 15 (quinze) dias, contados da última publicação deste 
Edital. Findo o prazo sem impugnação, será feito imediatamente o registro, na forma do art. 19, 
§ 1º, da Lei nº 6.766/79. Dado e passado neste Município de Umuarama-PR, aos 16 de novembro 
de 2020.  
 

EDUARDO SPRICIGO 
Oficial de Registro 
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Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Combate à 
dengue

A Secretaria Municipal 
de Saúde, por meio da Coor-
denadoria de Vigilância em 
Saúde (Covisa) e da equipe 
de Vigilância Ambiental, 
vem realizando uma série 
de ações preventivas e de 
orientação contra a den-
gue. Após a virada do ano 
epidemiológico, no final de 
julho deste ano, Umuarama 
já vem registrando alguns 
casos positivos da doença. 
Conforme o último boletim 
semanal, a cidade contava 
com 323 notificações de 
suspeitas de dengue e 38 
casos positivos.

As ações foram inicia-
das em 27 de outubro e 
continuam até 3 de dezem-
bro, porém a orientação da 
Saúde é que a população 
mantenha a atenção nos 
quintais e em suas residên-
cias, eliminando recipientes 
e embalagens que possam 

Orientações
Houve ainda orientações e prevenção à dengue no cemitério 

(período de finados), no Centro de Referência Materno e Infantil, 
nas praças Santos Dumont e Miguel Rossafa e no Ambulatório de 

Covid-19. Palestras presenciais sobre dengue que seriam realizadas 
com os médicos Celso Gomes e Ricardo Perci acabaram cancela-

das, como medida preventiva ao coronavírus.

acumular água, mantendo 
as calhas desobstruídas, 
cobrindo vasilhames e 
tonéis e colocando areia 
nos pratinhos de plantas, 
entre outros cuidados.

Nos dias 19 e 26 deste 
mês e em 3 de dezembro, a 
partir das 9h, haverá ‘lives’ 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) para profissio-
nais que atuam em urgên-
cia e emergência sobre 
diagnóstico e manejo clí-
nico ao paciente com den-
gue no canal da secretaria 
no YouTube.

Outros treinamentos 
online como esse já foram 
realizados desde o início 
das ações, além de monitora-
mento com drone para com-
bate à dengue em escolas 
estaduais e municipais e em 
telhados e quintais da região 
central, entre a Praça Santos 
Dumont e o Camelódromo.

TREINAMENTOS online e monitoramento com drone em escolas estaduais e 
municipais e em telhados e quintais são realizados desde o início das ações

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Professorinha faz falta
O prefeito de Miraí (MG) foi 
parar na delegacia. A terra 
do saudoso cantor Ataulfo 
Alves (“que saudades da 
professorinha...”) foi palco de 
tiros em eleitores. O alcaide 
Luiz Fortuce (MDB), que 
perdeu a eleição, passou a 
madrugada de ontem na 
delegacia de Cataguases, 
município vizinho. Ele e o filho 
são suspeitos de dar dois tiros, 
da sacada da varanda de sua 
residência, em eleitores do 
candidato vencedor, Adaelson 
Magalhães (Republicanos). 
O caso aconteceu durante 
manifestação de eleitores 
do eleito em frente ao 
apartamento do derrotado. 
Fortuce soltou nota de 
repúdio, alegando que foi 
provocado e xingado, e 
nega os disparos. A Polícia 
ainda investiga. 

Lula aparece?
O Recife será a única capital 
em que dois candidatos de 
esquerda disputarão o 2º turno. 
E a única em que o PT (Marília 
Arraes) tem chances de vitória. 

Ah, madame...
A ex-esposa do ministro do 
Turismo, Janaína Cardoso, 
candidata a vereadora em 
BH, comemorou domingo à 
noite com o staff sua “vitória”. 
Antes da divulgação do TSE, 
disse que tinha informações 
privilegiadas. Até agora o TRE 
não entendeu. Perdeu feio.

Aliás...
... A madame é a candidata que 
recebeu R$ 690 mil do fundo 
eleitoral do PSL, comandado 
pelo ministro Marcelo Álvaro 
em Minas Gerais. Que prestígio.

Fator Erundina
O avanço de Guilherme Boulos 
(PSOL) para o 2º turno em São 
Paulo não é só mérito dele. Há 
o fator Luiza Erundina, a vice, 
deputada federal veterana e 
ex-prefeita da capital. Erundina faz 
a diferença na chapa do novato. E, 
em Brasília, também. É conhecida 
por dirigir um Fiat Elba anos 

80 enquanto colegas trafegam 
com motoristas em Audi, 
Mercedes e BMW na 
Chapelaria do Congresso 
Nacional.

Cadê vocês?
O BB, questionado pela 
Coluna, não quis comentar a 
interrupção de atendimento 
em caixa presencial em 
diversas agências. Gerências 
alegam que a turma atrás 
do vidro é de faixa etária de 
risco contra covid-19. Ok, 
mas outros bancos se viram.

Antipetista
Em Contagem, na grande 
BH, haverá o 2º turno entre 
a ex-prefeita Marília Campos 
(PT) contra o advogado 
do DEM Felipe Saliba. As 
pesquisas indicavam vitória 
da petista em 1º turno. Mas a 
forte campanha da antipetista 
candidata Dulce Monte (PMB) 
fez a diferença no resultado.

Texto consciente 
No Dia da Consciência Negra 
(20), a TIM lançará teclado com 
corretor ortográfico antirracista. 
“Todos os termos e expressões 
com conotação de preconceito 
contra negros serão apontados 
pelo dispositivo, junto com 
explicações sobre a sua origem 
racista e opções para substituí-
los”, informa. Estará no app 
gratuito Teclado Consciente.

Conexão 
Dados preliminares mostram 
que o tráfego de streaming de 
notícias ao vivo atingiu pico de 
aproximadamente 18 Tbps na 
plataforma Intelligent Edge, da 
Akamai, durante a cobertura da 
Eleição Presidencial dos EUA, dia 
3. Isso é cinco vezes maior do que 
o tráfego em um dia normal e 
mais do que o dobro do pico de 
7,5 Tbps da eleição de 2016.
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E 
FARMACÊUTICAS DE COLORADO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL  
ORDINÁRIA

O presidente do Sindicato acima citado no uso das  atribuições que lhe são conferidas, vem através deste 
convocar, nos termos do estatuto e da legislação em vigor os associados para participarem de uma 
assembléia geral ordinária  que se realizará  (se Deus permitir) no Dia 25/11/2020 ás 17:00 Hs em 
primeira convocação, tendo como local a  sede do Sindicato  situada à Rua Augusto Giacomini nº10 nesta 
cidade  de Colorado Estado do  Paraná ,onde serão deliberados a seguinte pauta do dia:
-        Leitura e aprovação da ata anterior

- Discussão e aprovação da Previsão Orçamentária para o  exercício de 2021 .     
-Não tendo número suficiente de associados em primeira Convocação, será feita a segunda convocação 
01 hora após com os presentes, onde serão deliberados os assuntos em pauta com a aprovação da maioria.   

Colorado, 18 de Novembro de 2020.

____________________________________
VANDER DE OLIVEIRA CAMPOS

Presidente

Nova rodada de negociações definirá 
se haverá greve no transporte público

Uma nova rodada de 
negociações ontem (ter-
ça-feira, 17) pela manhã, 
entre representantes do 
Sintrau (Sindicato dos Tra-
balhadores no Transporte 
Público de Umuarama) e da 
Viação Umuarama terminou 
em empasse que deve ser 
resolvido até hoje (quar-
ta-feira, 18). Outra rodada 
de negociações, desta vez 
mediada pelo Ministério 
Público do Trabalho, deverá 
decidir pelo fim do impasse.

Segundo o presidente 
do Sintrau, Hailton Gonçal-
ves, ontem foi apresentado 
à empresa concessionária 
pela prestação dos servi-
ços de transporte urbano 
no município, o resultado 
da assembleia realizada na 
sexta-feira (13).

“Foram 67 votos deposi-
tados nas duas urnas dei-
xadas no Terminal Urbano 
e na garagem da empresa, 

onde 37 funcionários opta-
ram pela paralisação e 
28 não querem a greve. É 
impor tante ressaltar que 
os funcionários que aderi-
ram à greve, são do setor 
urbano. Os ônibus do setor 
rodoviário continuarão traba-
lhando normalmente, pois 
os funcionários aceitaram 
as propostas da empresa”, 
explica Gonçalves.

Na rodada de negocia-
ções que aconteceu na 
semana passada, a Via-
ção Umuarama propôs aos 
funcionários, um abono de 
2,47 por cento, retroativo 
a junho, lembrando que 
a data-base da categoria 
é em maio. O valor seria 
pago em cinco parcelas. 
“Esta proposta não foi 
aceita pelos funcionários 
do setor urbano”.

O Sint rau apresen-
tou uma nova proposta 
que eventualmente seria 

aceita pelos funcioná-
rios, que abriram mão do 
abono, mas querem um 
reajuste no valor da cesta 
básica, que atualmente é 
de R$ 320. O valor solici-
tado é de R$ 390.

A proposta dos traba-
lhadores foi apresentada 

ontem à empresa, que ana-
lisará os valores e apresen-
tará a aceitação ou uma 
contra-proposta mediada 
pelo Ministério Público do 
Trabalho, em nova reunião 
que deverá ser agendada 
pelo procurador e mediador 
Diego Gimenes.

Ofícios
De acordo com o presidente do sindicato, o MPT e a 

prefeitura foram oficializados da decisão pela paralisação dos 
trabalhos a partir da quinta-feira (19), a partir das 13h. “Nós 

podemos adiar a paralisação, caso a empresa apresente outra 
proposta que possa vir a ser analisada pelos funcionários, tam-

bém atráves de assembleia, que será realizada da mesma forma 
que fizemos anteriormente, através de comunicado aos funcio-
nários e votação em urnas colocadas n9o Terminal Urbano e na 

garagem da empresa”, salienta o presidente do Sintrau.

NOVA rodada de negociações levou ao adiamento da paralisação no transporte 
público em Umuarama
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Você estará pronto para colaborar construtivamente pelo 
prazer de se sentir útil. Seria bom relaxar e ouvir as suas 
necessidades básicas sem um senso deslocado de orgulho. 
Você precisa dormir mais.

Touro 21/04 a 20/05
Está seguindo o seu plano. Siga o entusiasmo de ontem, as 
coisas positivas estão no horizonte. Sua distração está cres-
cendo e você está encontrando dificuldades para achar uma 
medida de calma. Você precisa fazer mais exercício físico.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Sentirá necessidade de escapar de sua rotina e isso vai lhe trazer 
sorte! Novas experiências estão lhe esperando. Controle mais as 
suas emoções e você terá mais energia, sua saúde irá melhorar 
e você será mais capaz de administrar suas reservas.

Câncer 21/06 a 21/07
Você vai descobrir todos os tipos de coisas sobre alguém 
próximo de você. Você precisa ser discreto! Você terá uma 
vontade irresistível de provar as delícias da vida, mas não 
será capaz de apreciá-las porque está muito tenso.

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
Você vai se sentir inspirado para estabelecer um maior 
equilíbrio na sua vida. A sensação de cansaço lhe dá uma 
pista. Descanse na sua própria casa. A área financeira pode 
começar a melhorar. 

Aquário 21/01 a 19/02
É hora de suavizar um desentendimento. Você saberá como encon-
trar as palavras exatas sem distorcer as coisas. Você vai precisar 
aumentar o consumo de vitaminas e minerais, você tem uma defi-
ciência. Não é nada sério, mas você precisa levar isso em conta.

Peixes 20/02 a 20/03
Seu relacionamento com crianças e jovens te deixa mais ani-
mado. Usar uma máscara não combina com você. Se você sair, 
mantenha os pés no chão e não pense que você é invencível. Há 
sinais de que lhe faltam vitaminas, dê uma investigada. 

Não preste atenção em argumentos estúpidos. Você vai atrair 
um grande número de pessoas indesejáveis hoje, é melhor 
evitá-las. Movimentos planetários lhe animarão. Saiba que 
está no caminho certo!

Tenha cuidado para não ser impulsivo, você fala rápido demais. 
Os prazeres materiais vêm na hora certa. Você precisa recarregar 
suas baterias para manter o ritmo em torno de você. Passe algum 
tempo sozinho também. Você vai se sentir melhor com isso.

Será mais fácil lidar com os obstáculos. Saberá como evitar os 
outros. Você está colocando toda a sua energia em ação cons-
trutiva. Pense em relaxar sua mente para manter o equilíbrio.

As discussões com a família são mais fáceis. Você terá mais 
satisfação se não ficar isolado. Você terá energia básica 
para completar suas tarefas com sucesso. Ao mesmo tempo, 
você vai precisar desacelerar antes de levar as coisas longe 
demais. Vá com calma.

Você vai decididamente banir as suas preocupações para 
tirar o máximo da vida, tanto quanto possível. Deixe que 
outras pessoas entrem na sua vida! Você involuntariamente 
pressiona demais. Precisa de repouso e exercício, comece 
uma atividade esportiva.

Solução

BANCO 8

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

APDB
SARCASTICO

COLETANEA
EMTSORT

E

ISABELSA
SALISI

SIDRAMAM
AS

BEBEDOURO
VIRARRRP

LMESTOJO
DIEGOAUR

DOB
OLOS

AULASBD
ADVERSARIO

EASACARO

Princesa 
que assi-
nou a Lei 

Áurea (BR)  

Pelos do
rosto do
homem

O que
falta ao
azarado

Que não
morre;
eterno

Tipo de
isolante
térmico

Uma das
camadas
da pele

Flor-
de-(?):

açucena

Cada
porção do

oceano

Aparelho
coletivo

para inge-
rir água

Dígrafo de
"farrapo"

Fazer (?)
a: ser me-
recedor

(?) Nova, 
movimento
da MPB

Nela
trabalha o
pedreiro

(?)
Hypólito,
ginasta

Fruto da
parreira

Iguaria de
festas de 
aniversá-
rio (pl.)

Scooby-
(?), ami-

go do Sal-
sicha (TV)

Antônio
Calmon,
novelista

Deixar 
o local

Exame 
de urina
(sigla)

Parasita
causador 
de alergias

Casa
noturna
Material
de vela

Políticas de (?):
permitem a inclusão

de portadores de
deficiências

Lantejoula Grande
réptil que
foi extinto

Marcelo
(?), apre-
sentador

Cheiro
agradável

Cloro
(símbolo)

Irônico
Seleção de
melhores 

contos (Lit.)

Lições do
professor

Rival;
inimigo

Mudar
de lado 

Consoantes
de "lima"

Antecede 
o "T"

Bebida
de maçã

Utensílio
escolar

Tragos 

Pelos
ares

Seios;
peitos

3/doo — eas. 5/sidra. 9/coletânea. 10/sarcástico.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
Cereja 
no Bolo
Hoje é dia de 
cumprimentos 
para os leitores 
da coluna que 
fazem aniver-
sário -, Janete 
Grego, Cesar 
Zaze, Adriane 

Cordeiro, Elaine 
Batista Vital da 
Costa, Jurandi 
Rodrigues da 
Silva e Sandro 
Gregório da Sil-
va.  Da coluna: 

felicidades.

 ON
Amanhã  (19), das 19h às 20h30, o Sebrae 

promove o evento “Indústria química: 
inovação, modelo de negócios e competiti-
vidade”, voltado para empresários, gestores 

e profissionais de indústrias químicas da 
região Noroeste. A participação é online e 
gratuita, por meio do portal do Sebrae/PR. 
.A programação do evento conta com pales-
tras e bate-papo com os participantes. A pa-
lestra sobre logística vai tratar da mudança 
da evolução linear para a exponencial e 
será ministrada pelo professor especia-
lista na área, Celio Fialho. Já o tema da 

inovação e relação com o consumidor será 
explorado pelo especialista em Educação 

Corporativa, Carlos Coan.

Instrui um homem e estarás a 
instruir um indivíduo. Instrui 

uma mulher e estarás a instruir 
uma Nação. 

(Provérbio árabe)

Relembrando!
Valdemir Zago e Julia Scaion, marcando presença no último Jantar Italiano 

do Rotary Catedral.

 PORTAL CIDADE
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a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR
BAZAR

O bazar ‘Loucas por Louça’ 
estará aqui na cidade, no salão 
comunitário do Alto São Fran-

cisco nos dia 19, 20 e 21 -, sob 
a batuta do Rotary Umuarama 
e em prol do banco de Leite 
Humano. Dia 19/11 das 11h 

às 19h, dia 20 das 9h às 19h e 
sábado das 9h às 15h.  Presti-

giem a boa causa. 

Visita no Rotary Umuarama!

Festiva de visita do Governador do 
Distrito 4630 Joel Severino Chaves e a 
esposa Edililza Chaves no Rotary Club de 
Umuarama. A noite festiva contou com 
a recepção das novas empresas cidadãs 
parceiras do Rotary Umuarama  e posse 
dos novos membros  Hugo Geovanelli, 
Carlos Eduardo de Oliveira e Samuel Diogo 
Coltri que estiveram presentes com suas 
esposas e padrinhos rotarianos. Parabéns 
as empresas cidadãs e aos novos membros 
do dinâmico clube de serviço. Visita do Governador Distrito 4630

Homenagem empresa cidadã Novo rotariano em dia de posse

FOTOS: FACEBOOK
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PRISMA 1.4 
ADVANTAGE

    19/19         BRANCO                     COMPLETO, AUT R$ 58.900,00

PRISMA 1.4 
LTZ

     18/18 VERMELHO         COMPLETO, AUT                 R$ 54.900,00

SPIN 1.8 
ACTIV 7

18/19        PRETO    COMPLETO, AUT, 7 LUGARES R$ 72.900,00

TRACKER 1.8 
LTZ

      14/15         BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 59.900,00

TRACKER 1.4T 
PREMIER

   18/18          CINZA           COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 79.900,00
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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 

Números da 
covid-19

O número de novos casos 
de covid-19 divulgado ontem 
(17), mantém o nível de alerta 
em Umuarama. Mais 80 pes-
soas tiveram diagnóstico posi-
tivo para a doença, sendo 45 
mulheres e 35 homens, na 
faixa dos 13 aos 75 anos. Des-
ses pacientes, 49 têm menos 
de 45 anos. Agora são 1.938 
umuaramenses positivados, 
dos quais 1.299 se recupera-
ram e 24 morreram.

As autoridades de saúde 
destacam a necessidade de 
reforçar as medidas preven-
tivas, especialmente o uso 
diário da máscara, a higieniza-
ção constante das mãos com 
álcool gel, o distanciamento 
social e o espaçamento em 
filas e locais públicos, além 
de evitar a todo custo as aglo-
merações. A cidade tem hoje 
606 pacientes com Covid-19 
em isolamento domiciliar, 
cinco internados em unidades 
de terapia intensiva e quatro 
em enfermarias.

Há ainda 710 pessoas 
com suspeita de infecção 
pelo novo coronavírus, quatro 
delas internadas em enferma-
rias e uma na UTI; 5.739 sus-
peitas já foram descartadas, 
dentre as 8.396 notificações 
registradas até o momento 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde. A ocupação de leitos 
no único hospital da cidade 
referenciado para interna-
mentos continua alta: 100% 
nas UTIs e 90% nas enferma-
rias, ou seja, nesta terça-feira 
havia apenas um leito vago 
para pacientes de Umuarama 
e região em enfermaria.
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