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Secretaria de Saúde de 
Umuarama confirma 
95 casos de dengue 
em um dia 

Saúde de Umuarama confirma 5 
casos de covid-19 em um só dia
Os casos de covid-19 tiveram aumento significativo em Umuarama ontem, com a 
confirmação de novos cinco pacientes. Dois homens que trabalham como motota-

xistas estão entre os infectados. Segundo o boletim diário da Secretaria de Saúde, 
entre quar ta e quinta-feira houve crescimento de 62% nos casos confirmados, que 

subiram de 8 para 13. Os novos pacientes estão relacionados ao caso registrado no 
domingo (10) de um motorista de 46 anos que esteve em São Paulo recentemente e 

desenvolveu os sintomas dias após retornar a Umuarama. l Pág. 5

Plano de Retomada
 Após protocolar ofício no governo do Estado, a presidência 
da Federação Paranaense de Futebol de Salão se reúne hoje 
com o secretário de Saúde, Beto Preto, e pede a reativação da 
Chave Ouro do Campeonato Paranaense. Durante o encontro, 
será apresentado o Plano da Retomada do Futsal no Paraná, 
elaborado pela FPFS, seguindo as normas da Organização 

Mundial de Saúde e tomando os cuidados necessários para não 
colaborar com a evolução do coronavírus.  l Pág. 10

A
LE

X 
M

IR
A
N

D
A



02  POLÍTICA TRIBUNA HOJE NEWS, 15 DE MAIO DE 2020

UMUARAMA

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

Centro Empresarial Piemont II - Sala 07
Rua Des. Lauro Lopes, 3663 - CEP 87.501-210 - Umuarama - PR

Fone/Fax: (44) 3056-6050
Direção Geral 
Clarice Roman

Redação
Alex Mirranda

FALE CONOSCO
Jornalismo: editoria@tribunahoje.jor.br I Comercial: comercial@tribunahoje.jor.br
Circulação: assinaturas@tribunahoje.jor.br I Direção: diretor@tribunahoje.jor.br 

www.tribunahoje.jor.br

R$ 200 mil ao Nossa Senhora
Uma emenda parlamentar do deputado federal Rubens Bueno 
destinou R$ 200 mil para despesas de custeio de média e 
alta complexidade no Instituto Nossa Senhora Aparecida 
de Umuarama. O hospital enfrenta dificuldades desde 
que começaram as restrições em prevenção à covid-19 e 
procedimentos, cirurgias e outros atendimentos eletivos de 
rotina foram todos cancelados. O recurso já está liberado. Outra 
emenda do mesmo deputado disponibilizou mais R$ 200 mil à 
Associação Beneficente São Francisco de Assis (Cemil).

Mapa interativo
Todos os achados e as recomendações feitas pelo Tribunal a 
partir das auditorias presenciais realizadas nas edições de 2016 
a 2018 do PAF estão disponíveis para consulta em um mapa 
interativo, publicado no portal do TCE na internet. O objetivo do 
material é facilitar a consulta e a compreensão de informações 
técnicas e estimular o cidadão a exercer o controle social do gasto 
e das políticas públicas executadas no seu município. Além de Iporã 
e terra boa, também são monitorados os municípios de Ampére, 
Jataizinho, Clevelândia, Missal, Jaguapitã e Tijucas do Sul.

Adélio só
A Polícia Federal concluiu o segundo inquérito sobre a investigação 
do atentado contra o presidente Jair Bolsonaro e confirmou que 
não houve mandantes para o ataque a faca cometido por Adélio 
Bispo. A investigação, concluída pelo delegado Rodrigo Morais, de 
Juiz de Fora-MG, onde ocorreu o ataque, diz que o autor agiu por 
iniciativa própria e sem ajuda de terceiros. Segundo a PF, Adélio foi 
responsável tanto pelo planejamento da ação criminosa e quanto 
por sua execução em setembro de 2018. “O perpetrador, de modo 
inédito, atentou contra a vida de um candidato à Presidência da 
República, com o claro propósito de tirar-lhe a vida”, destaca o 
delegado, que descartou a participação de facções criminosas.

Monitorando
O TCE está realizando 
o monitoramento das 
recomendações que fez a oito 
prefeituras para regularizar 
a gestão da receita pública. 
No noroeste, as prefeitura de 
Iporã e Terra Boa estão entre 
as que fazem parte do mapa 
do Tribunal. As medidas foram 
indicadas como resultado de 
auditorias do Plano Anual de 
Fiscalização (PAF) de 2018 da 
Corte. Desde o dia 6 de maio, 
os municípios monitorados 
neste ano estão recebendo 
Apontamentos Preliminares 
de Acompanhamento (APAs), 
por meio dos quais o TCE-PR 
solicita informações sobre 
as providências indicadas 
no Relatório de Auditoria 
do PAF 2018.

Fiscalização
O TCE orienta os fiscalizados 
sobre providências a serem 
tomadas pelos gestores para 
corrigir irregularidades e 
impropriedades ou adotar 
melhorias. “Neste sentido, 
o objetivo é aumentar a 
efetividade das fiscalizações 
do Tribunal, por meio da 
verificação da implementação 
das orientações feitas, 
além de aferir resultados”, 
diz o coordenador-geral 
de Fiscalização, Rafael 
Ayres. A ausência, ou falta 
de comprovação de que 
as recomendações estão 
implementadas, poderão levar 
à instauração de Tomadas de 
Contas, aplicação de multa e até 
o impedimento de obtenção da 
Certidão Liberatória.
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Município está a um passo de 
poder comprar 279 terrenos

Ação dos servidores da Alep arrecada 435 cestas básicas

Os vereadores de Umuarama 
autorizaram a Prefeitura a adquirir 
279 lotes nos parques residen-
ciais Itália II e III que serão dis-
ponibilizados para atendimento às 
famílias carentes. O projeto de Lei 
015/2020, de autoria do Poder 
Executivo, que traz os pormenores 
da aquisição, ainda será votado em 
segundo turno na próxima segunda-
-feira (18), em sessão ordinária. No 
primeiro turno de votação, todos os 
vereadores foram favoráveis.

A proposta também foi submetida 
à apreciação do Conselho Municipal 
de Habitação e Interesse Social, 

órgão dotado de atribuição para 
acompanhar a Política Habitacional 
e deliberar sobre as contas do Fundo 
Municipal de Habitação e Interesse 
Social – FMHIS, que aprovou por a 
utilização de R$ 1,8 milhão para sub-
sidiar parte do valor da compra.

Assim que aprovada a Lei e 
sancionada pelo prefeito, os 
imóveis ficam desafetados do 
Patrimônio Público.

O valor da compra corresponde 
ao montante de R$ 5.580.000,00, 
a serem pagos pela permuta dos 
imóveis municipais assim construí-
dos, um deles avaliado em R$ 2 

milhões e outro no valor de R$ 25 
mil e pelo pagamento em dinheiro 
no ato de outorga da escritura 
pública, do montante de R$ 1.8 
milhão, oriundo do Fundo Muni-
cipal de Habitação. O restante, 
R$ 1.755.000,00, será pago 
em 8 parcelas iguais, de R$ 
219.375,00 cada, oriundas de 
recursos livres do município.

Consta na mensagem do prefeito 
Celso Pozzobom, encaminhada junto 
ao projeto, ao presidente da Câmara, 
vereador Noel do Pão, que cada lote 
foi oferecido ao Poder Público Muni-
cipal pelo valor de R$5.000,00.  

As primeiras 435 cestas bási-
cas compradas em uma ação soli-
dária dos ser vidores da Assem-
bleia Legislativa do Paraná (Alep) 
começaram a ser entregues na 
sede do Poder Legislativo ontem 
(quinta-feira, 14). A iniciativa faz 
parte da Campanha Cesta Solidária 
Paraná, promovida pela Superinten-
dência Geral de Ação Solidária do 
Governo do Estado, que tem como 
objetivo mobilizar os servidores na 
arrecadação de alimentos e ces-
tas básicas que serão distribuídos 
para famílias em vulnerabilidade.

A mobilização dos servidores 
começou depois que o presidente da 
Assembleia Legislativa do Paraná, 
deputado Ademar Traiano (PSDB), 
recebeu na última segunda-feira 
(11) o pedido da primeira dama 
do Estado, Luciana Saito Massa, 
para que os servidores do Legis-
lativo também par ticipassem da 
campanha. Além da Assembleia, 
são parceiros da iniciativa o Tribu-
nal de Justiça do Paraná, o Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná e o 
Ministério Público do Paraná.

Sensibilizados com o sofrimento 
de milhares de famílias que enfren-
tam as dificuldades ocasionadas 

pela pandemia do coronavírus, os 
servidores se organizaram para que 
fosse possível contribuir evitando 
aglomerações e também mantendo 
o distanciamento social recomen-
dado pelas autoridades de saúde. 
Dessa forma, as doações estão 
sendo concentradas no saguão do 
Prédio Administrativo da Assembleia 
e depois serão entregues direta-
mente para a Superintendência Geral 

de Ação Solidária. A arrecadação dos 
donativos também acontece simul-
taneamente em todo o estado em 
locais identificados ou nos quartéis 
do Corpo de Bombeiros, da Polícia 
Militar ou nas sedes da Defesa Civil.

A Defesa Civil estadual é a res-
ponsável por selecionar as famí-
lias que serão contempladas com 
base em critérios técnicos e fará a 
entrega dos donativos.

OS servidores se organizaram para contribuir, evitando aglomerações e mantendo o distanciamento social 
recomendado

DÁLIE FELBERG/ALEP
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A Associação Comer-
cial, Industrial e Agrícola 
de Umuarama (Aciu) emi-
tiu uma nota de repúdio à 
organização de caravanas 
que partem para Brasília, 
em apoio ao presidente 
Bolsonaro, saindo de 
Umuarama, Londrina e 
outras localidades.

Seguindo o presidente 
Orlando Luiz Santos, em 
um momento em que diver-
sas localidades projetam 
com zelo o pico da pande-
mia de covid-19 e manei-
ras de guarnecer a popula-
ção, causam estupefação 
iniciativas como a surgida 
em Umuarama e em diver-
sas outras cidades, como 
Londrina, voltadas à orga-
nização de caravanas com 
destino à região Centro-
-Oeste, a fim de engros-
sar o movimento ‘300 de 
Brasília’, que mantém um 
acampamento pró-Bolso-
naro na capital federal.

Espanta e assusta 
a configuração de uma 
aglomeração de raros 
precedentes, nitidamente 

Repúdio às
caravanas

inconsequente, reunindo 
brasileiros dos quatro can-
tos do território nacional e 
com ápice previsto para o 
próximo domingo (17).

Tanto pela alta proba-
bilidade de transmissão 
do temido vírus, quanto 
pelos hábitos que os mani-
festantes fazem questão 
de realçar, aparecendo 
diariamente na mídia des-
providos de máscara e 
contrariando outras reco-
mendações das autorida-
des de saúde. Não se trata 
de ser contra o sagrado 
direito de ir e vir, mas tão 
somente de raciocinar com 
um mínimo de sobriedade.

“Fica aqui o repúdio 
da Associação Comer-
cial, Industrial e Agrícola 
de Umuarama (Aciu) e o 
pedido para que a ques-
tão seja analisada com 
critério pelo Ministé-
rio Público, sempre tão 
atento aos interesses da 
população, notoriamente 
no que tange ao enfrenta-
mento do novo coronaví-
rus”, finaliza Santos.

ACAMPAMENTO em Brasília tem ápice marcado para domingo próximo com 
manifestantes vindo de todo o território nacional

Salvando araucárias
O professor Flávio Zanette, 
pesquisador do setor de 
Ciências Agrárias da UFPR, 
disse que o projeto de lei 
do deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) “vai salvar 
as araucárias”. “Dia 11 de 
maio de 2020 vai entrar 
para a história do Paraná 
como o dia em que a 
Assembleia Legislativa 
libertou as araucárias das 
amarras burocráticas”, 
escreveu. O Legislativo 
aprovou o projeto de lei do 
deputado que regulamenta 
o plantio de araucárias no 
Paraná. Zanette é doutor 
em Fitotecnia na França 
com pós-doutorado, 
estudioso da Araucaria 
angustifólia, conhecida 
como Pinheiro do Paraná. 
O projeto de lei aprovado, 
segundo o professor, 
“transforma a planta que 
era odiada em amada, que 
era maldita em abençoada”.

A agora, Aline?
A Câmara Municipal de 
Castro rejeitou o projeto 
de lei que concede título 
de cidadã benemérita à 
deputada Aline Sleutjes 
(PSL). O projeto da vereadora 
Fétima Castro (MDB), 
presidente do Legislativo, 
foi rejeitado por sete votos 
contrários e seis favoráveis.

Renegociação
Os produtores e as 
cooperativas rurais 
que tiveram prejuízos 
provocados pela seca ou 
pela estiagem no início do 
ano ganharam um estímulo 
para renegociarem as 
dívidas com operações 
de crédito. O Conselho 
Monetário Nacional ampliou 
as fontes de recursos que 
podem financiar os acordos 
nas linhas de custeio e 

investimento do Pronaf ou 
operadas com recursos 
do BNDES.  

Comida Boa
A maioria das grandes 
cidades já começou a 
entregar o voucher de R$ 
50 do programa estadual 
Comida Boa. O programa 
pretende atender 1 
milhão de família por três 
meses com a compra de 
cesta de alimentos.

Vai de Máscara
A Secretaria Estadual de 
Comunicação e Cultura 
lançou a campanha “Vai 
de Máscara”, que orienta a 
população a usar máscaras 
de proteção individual 
durante suas atividades 
do dia a dia. A campanha 
vai distribuir cartazes 
para serem fixados em 
prédios públicos e no 
interior dos ônibus de 
transporte público. 

Cestas básicas
As primeiras 435 cestas 
básicas compradas em uma 
ação solidária dos servidores 
da Assembleia Legislativa 
começaram a ser entregues. 
A iniciativa faz parte da 
Campanha Cesta Solidária 
que mobiliza os servidores 
na arrecadação de 
alimentos e cestas básicas 
que serão distribuídos para 
famílias em vulnerabilidade. 
A mobilização começou 
depois que o presidente 
Ademar Traiano (PSDB) 
recebeu o pedido da 
primeira-dama do Estado, 
Luciana Saito Massa, para que 
os servidores do Legislativo 
participassem da campanha. 
Além da Assembleia, são 
parceiros da iniciativa o 
Tribunal de Justiça, o Tribunal 
de Contas do Estado e o 
Ministério Público.
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Manutenção da merenda escolar
• 230 mil famílias beneficiadas
• Importante refeição para 
  milhares de estudantes

Alimentação para caminhoneiros
• Distribuição de 55 mil kits com  
  comida e assistência médica
• 2 mil caminhoneiros por 
  dia no Porto de Paranaguá

Vale-alimentação para famílias
• Para compra de alimentos   
  em mercados da sua região
• 1 milhão de cestas para           
  ajuda emergencial

Apoio à agricultura familiar
• Compra de alimentos de 
  25 mil pequenos produtores
• Os produtos serão doados para
  as famílias mais vulneráveis

Na saúde e 
na economia. 

coronavirus.pr.gov.br

O Governo do Paraná trabalha para proteger todos.

Saúde confirma 5 casos  
de covid-19 em 24 horas

Os casos de Covid-19 tiveram 
aumento significativo em Umuarama 
nesta quinta-feira, (14), com a confirma-
ção de mais cinco pacientes com o novo 
coronavírus. No boletim que é emitido 
diariamente pela Secretaria Municipal 
de Saúde, o número de pessoas com 
a doença aumentou de 8 para 13 – um 
crescimento de 62% em um único dia.

Os novos pacientes estão relaciona-
dos ao 8º caso confirmado da doença, 
no domingo, 10, de um motorista de 46 
anos que esteve em São Paulo recente-
mente – onde tem ocorrido um grande 
volume de casos – e desenvolveu os 
sintomas da Covid-19 dias após retornar.

Conforme a Secretaria de Saúde, 
os novos pacientes são duas donas de 
casa, de 21 e 27 anos, e três homens 
– dois trabalham como mototaxistas (de 
31 e 55 anos) e o último, de 25 anos, 
está atualmente desempregado. O mais 

velho apresenta comorbidade (diabetes) 
e é o único dos novos casos que preci-
sou ser hospitalizado, até o momento.

“O único internado está em unidade de 
terapia intensiva (UTI) com estado de saúde 
considerado regular”, informou a secretária 
municipal de Saúde, Cecília Cividini. “Como 
os demais tiveram contato com um caso 
confirmado, eles foram orientados desde o 
fim de semana a permanecerem em isola-
mento”, acrescentou Cecília.

Com a atualização, além dos 13 casos 
positivos Umuarama tem hoje 138 pessoas 
com suspeita de coronavírus, uma das quais 
internada em enfermaria e as demais em 
isolamento domiciliar. Outras 254 suspeitas 
já foram descartadas. Entre os confirmados, 
cinco já estão recuperados, seis permane-
cem isolados e uma pessoa morreu, além 
do paciente hospitalizado.

CUIDADOS
Diante no novo quadro, a secretária de 

Saúde reforça a importância das medidas 
preventivas, que ajudam a conter a pro-
pagação do vírus e assegurar que a rede 
hospitalar local tenha condições e leitos 
para atender a todos os pacientes.
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

LOTEAMENTO JARDIM PORTUGUÊS LTDA torna público que irá requerer ao IAP, 
a Licença Ambiental Simplificada para IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO DENO-
MINADO JARDIM PORTUGUÊS a ser implantado no Lote Nº 4/L-2/A, da subd. 
do Lote Nº 4/L-2, da Gleba 14 figueira da Colônia Núcleo Cruzeiro-Umuarama-Pr.

Umuarama registra 95 novos 
casos de dengue em um dia

O número de casos confirmados de 
dengue em Umuarama teve um salto 
num período de apenas 24 horas. Na 
última quarta-feira (13) eram 2478 
pessoas com a doença e no boletim 
divulgado ontem (quinta-feira, 14) pela 
Secretaria de Saúde o número subiu 
para 2573, ou seja, 95 novos casos 
confirmados em apenas um dia.

A quantidade de casos descartados 
também aumentou, de 3149, regis-
trados na quarta-feira, para 3211 na 
quinta, ou seja, 62 exames negativos.

Os casos suspeitos, que ainda 
aguardam resultados de exames, redu-
ziram de 4612 na quarta, para 4534 na 
quinta (78). No entanto, este número 
ainda é considerado alarmante.

Com isso, Umuarama tem 10.318 
notificações relacionadas com a dengue, 
79 a mais do que na última quarta-feira 
(10.239). As notificações em geral envol-
vem os casos confirmados, suspeitos e 
descartados, apontando que Umuarama 
está em estado de epidemia de dengue.

COMUNIDADE CONSCIENTE
A Prefeitura tem tomado medidas 

de combate ao mosquito, realizando 
arrastões de limpeza em algumas 
localidades. No entanto, o empenho 
da população é fundamental para eli-
minar os criadouros do Aedes aegypti.

Ambulatório da 
dengue
Nos casos mais graves os pacientes 
acometidos pela dengue podem apre-
sentar dores abdominais fortes e contí-
nuas, vômitos persistentes, pele pálida, 
fria e úmida; sangramento pelo nariz, 
boca e gengivas; sonolência, agitação 
e confusão mental (principalmente em 
crianças), sede excessiva e boca seca, 
pulso rápido e fraco, dificuldade respira-
tória e até perda de consciência. Em 
Umuarama quem apresentar qualquer 
sintoma suspeito da doença pode se 
dirigir ao ambulatório de agravos, que 
fica ao lado do Centro Cultural Vera 
Schubert e funciona de segunda a 
sábado, das 7h às 19h. A orientação é 
sempre para que, se possível, a pessoa 
vá sozinha para evitar aglomerações 
por conta da pandemia da covid-19.

VIGILÂNCIA em Saúde tem realizado arrastões e vistorias, até com o uso de drone para encontrar focos 
do mosquito

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Índice em % MAR ABR ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,07 -0,31 0,22 2,40
IGP-M (FGV) 1,24 0,80 2,50 6,68
IGP-DI (FGV) 1,64 0,05 1,80 6,10

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
12/4 a 12/5 0,5000 0,2162 0,0000
13/4 a 13/5 0,5000 0,2162 0,0000
14/4 a 14/5 0,5000 0,2162 0,0000
15/4 a 15/5 0,5000 0,2162 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -1,08% 17,40 
Vale ON -0,93% 48,09 
ItauUnibanco PN +4,40% 22,55 
Bradesco PN +5,49% 17,88 
Sid. Nacional ON +11,57% 8,39 
Ultrapar ON +11,28% 15,00

IBOVESPA: +1,59% 79.010 pontos

Índice MAR ABR MAI
IGP-M (FGV) 1,0682 1,0681 1,0668
IGP-DI (FGV) 1,0640 1,0701 1,0610
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 107,11
Libra est. 0,82
Euro 0,93
Peso arg. 67,64

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -1,4% 5,8190 5,8200 +7,0%
PTAX  (BC) +0,6% 5,9366 5,9372 +9,4%
PARALELO 0,0% 4,7000 6,1700 +7,9%
TURISMO 0,0% 4,7000 6,1500 +7,9%
EURO +0,3% 6,4097 6,4128 +8,1%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (ABR) 1.610,20 0,13 1,04 5,14
Oeste (ABR) 1.619,68 0,10 0,81 5,63

DÓLAR 14/05

Iene R$ 0,0555
Libra est. R$ 7,24
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1102,90 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 14/05

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: 3,00%  | TJLP: 4,94%

Em 14/05 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 107,00 2,9% 15,7%
SOJA Paranaguá 113,00 2,7% 13,2%
MILHO Cascavel 45,00 2,3% -6,3%

SOJA 835,25 -0,75 -1,4%
FARELO 285,20 0,00 -0,8%
MILHO 317,50 -2,75 -2,6%
TRIGO 510,50 0,00 -7,0%

SOJA 98,40 0,8% 14,2%
MILHO 41,90 2,1% -1,4%
TRIGO 59,56 0,0% 3,6%
BOI GORDO 181,97 0,0% -0,7%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 14/05 PR DIA 30d.

Em 14/05 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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Cruzamento
sinalizado

Um dos cruzamentos mais 
movimentados na cidade está 
recebendo sinalização semafó-
rica para organizar o tráfego e 
dar mais segurança a motoris-
tas e pedestres: a esquina das 
avenidas Dr. Ângelo Moreira da 
Fonseca com Rondônia, que 
também passou por reade-
quação no ano passado, com 
prolongamento de canteiros, 
implantação de acessibilidade 
e construção de ilha.

“Na época havia um 
grande número de peque-
nos acidentes de trânsito no 
local, que após a readequa-
ção diminuiu de forma bem 
significativa. Agora, tendo em 
vista o crescimento da frota 
de veículos e o grande fluxo 
de trânsito, houve a necessi-
dade de instalação do semá-
foro”, explicou a diretora de 
Trânsito do município, Dianês 

Maria Piffer. A Umutrans está 
implantando um conjunto com 
porta-focos ciclovisuais e em 
seguida vai retirar as ondula-
ções transversais (quebra-mo-
las) do cruzamento. A previsão 
de acionamento da sinalização 
é a próxima semana.

Com a concepção do Plano 
de Mobilidade de Umuarama, 
a Avenida Dr. Ângelo Moreira 
da Fonseca recebeu status 
de uma das principais vias da 
cidade, ligando os extremos 
do território urbano. “Nos últi-
mos dois anos a avenida rece-
beu sinalização semafórica em 
outros cinco cruzamentos, 
totalizando seis locais com 
novos semáforos, além de 
melhorias estruturais como 
recapeamento asfáltico, sina-
lização horizontal e galerias 
pluviais”, lembrou o prefeito 
Celso Pozzobom.

ALÉM do semáforo, houve o prolongamento de canteiros, implantação de aces-
sibilidade e construção de ilha

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Unidades de saúde 
do município rece-
beram ontem (14) 
à tarde, o primeiro 
lote de máscaras 
confeccionadas por 
apenados da Peco, 
através da campa-
nha “Cuidando 
de quem cuida”, 

realizada pelo Conselho Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde. A meta é produzir 21 mil unidades e atender profis-
sionais dos postos de saúde e hospitais de Umuarama, reforçando as ações 
de prevenção à covid-19 e o atendimento aos pacientes com suspeita de 
infecção pelo novo coronavírus.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Burocracia social
Muita gente necessitada e 
com a ficha ok foi barrada 
na triagem do Ministério da 
Cidadania para receber o 
auxílio emergencial. Muitos 
deles devido ao cadastro 
desatualizado em empresas 
de governos estaduais em 
que trabalharam e nas 
quais já foram exonerados. 
Questionado pela Coluna, 
o Dataprev - que auxilia 
o Ministério na triagem - 
informa que “utiliza sistemas 
oficiais para cruzar os dados 
e realizar a elegibilidade dos 
cidadãos”. É uma soma de 
bancos de dados desatualizados, 
pelo visto. Porque o governo 
faz pente-fino nas bases dos 
Ministérios da Cidadania e 
Economia, na Secretaria de 
Previdência e Trabalho, na 
Receita Federal e no INSS.

História on-line 
Um garoto de dez anos que 
assistiu a uma videoaula de 
história política do Brasil se 
assustou ao ver o Bigode no 
noticiário na TV: “Esse é o 
Sarney, ele ainda está vivo?”

Tô bem!
Sarney está bem e, quase aos 
90, muito melhor de saúde 
que muita gente aí na praça. 
Precavido que é, não sai nem 
da suíte na casa do Lago Sul, 
debaixo do edredom.

Contra fake
O TSE já conta 49 instituições 
da sociedade civil 
comprometidas na força-
tarefa de combate a fake 
news nas eleições deste ano.

Justiçados 2
O advogado Klaus Stenius 
Bezerra Camelo de Melo terá 
de devolver, com correção, 
mais de R$ 1,4 milhão de 
uma causa coletiva ganha 
por jornalistas da EBC, cujo 
valor não foi repassado aos 
clientes. A decisão é da 15ª 
Vara do Trabalho do DF.

Carona
O processo envolve verbas 

rescisórias não pagas. Aliás, 
o Sindicato dos Jornalistas 
entrou na mira da Justiça 
nesse caso, por leniência ao 
não acompanhar a situação.  
 
Patriota revida
Adilson Barroso, presidente 
do Patriota, recorreu no TSE 
contra decisão de bloqueio 
do fundo partidário por 
irregularidades na prestação 
de contas. “Alegam que 
eu não passei dinheiro do 
Fundo para todos os estados 
[diretórios]. Não passei 
porque na metade dos 
estados, os TREs condenam 
a direção, às vezes por 
presidente não prestar conta”.

Subindo
Complementa Barroso que 
vai ao STF, se for preciso, 
porque “também não existe 
na lei a obrigatoriedade de 
mandar dinheiro para os 
diretórios estaduais”.

Notícia boa
Uma boa para a OAB 
comemorar. Seu ex-presidente 
do Conselho, o decano 
Marcelo Lavenére, venceu a 
luta contra o coronavírus após 
44 dias de UTI.

Tristeza
A cracolândia voltou forte e 
“dissimulada” em São Paulo, 
no mesmo bairro. A turma, 
em vez de concentrada, está 
mais dispersa. Mas usando 
drogas diariamente.
Tensão na educação 
“Entendo que, infelizmente, 
nós podemos dizer que 
o primeiro semestre está 
cancelado, mas eu temo que 
tenhamos que dizer que o 
ano de 2020 está cancelado”, 
essas são as palavras da 
reitora Denise Pires em 
videoconferência, ontem, 
com professores da UFRJ.
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Federação apresenta hoje o Plano 
de Retomada do Futsal no Paraná

A Federação Paranaense de 
Futebol de Salão (FPFS) em par-
ceria com as equipes que dispu-
tam o Campeonato Paranaense 
de Futsal Sicredi Série Ouro 
– 2020, protocolou no final da 
última semana um oficio junto 
ao Governo do Estado requerendo 
especial atenção à modalidade.

Foi exposta toda a relevân-
cia que o espor te detém junto 
à comunidade paranaense, bem 
como o impacto socioeconômico 
para os municípios com parali-
sação das competições. No 
documento foi demonstrado que 
“pode e deve haver uma reto-
mada gradativa das atividades, 
sem com o descuido da segu-
rança e da saúde dos agentes 
envolvidos na modalidade”.

No mesmo ofício, o presi -
dente da FPFS, Jesuel Laureano 
de Souza solicita, de forma 
específica, que seja autorizado 
o reinício das competições esta-
duais em 15 de junho deste ano. 
Ainda, foi pleiteado que haja per-
missão das autoridades sanitá-
rias e governamentais para que 
as equipes possam retomar os 
treinamentos de forma coletiva 
a par tir de primeiro de junho.

Segundo o presidente, o fut-
sal paranaense tem tomado 
todas as medidas necessárias 
na luta contra a expansão da 
covid-19. “No entanto, ratifi-
camos que o objetivo deste 
retorno gradual das atividades 
é de atender uma parcela da 
sociedade com os treinamentos 
através de profissionais qua-
lificados, reduzindo assim as 
comorbidades, gerando também 
uma fonte de renda a centenas 
de profissionais que estão neste 

momento sem qualquer renda 
para si e suas famílias”.

PLANO DE RETOMADA
Hoje (sexta-feira, 15), Souza 

será recebido pelo Secretário 
Estadual de Saúde, Beto Preto, 
pelo Superintende do Espor te, 
Hélio Wirbiski e membros do 
Poder Executivo, onde apresen-
tará o Plano de Retomada das 
Competições. “Obser vamos, 
por óbvio, todos os protocolos 
de saúde indicados pela OMS e 
demais autoridades sanitárias”, 
encerra o presidente da FPFS.

Enquanto o Futsal Paranaense está parado, em decorrência da pandemia de corona-
vírus, os atletas de Umuarama estão treinando e realizando ações beneficentes. Na 
última semana, os jogadores fizeram doações de sangue no Hemonúcleo de Umua-
rama. A intenção é ajudar a manter o estoque regulador, que estava baixo, também 
devido à pandemia. Para manter o estoque necessário para suprir a demanda são 
necessárias mais de 30 coletas diárias.

ASSESSORIA

PRESIDENTE da FPFS se reúne hoje com 
secretário de Saúde do Paraná e apresentar 

metas para a reativação da Chave Ouro

DIVULGAÇÃO
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BANCO 12

ETGU
NICOTINA

ATRAIRTN
RARAFACA
EOSCAR
VALRLS

VIGARISTA
SIOTICA

BATOMIFR
AVACINA
DTNACO

VORAZAVI
EORDEM

USUALROSE

Interro-
gado por

jornalistas

Estado
cuja

capital é
Goiânia

Droga
presente

no cigarro

Aquele
que imita a
assinatura
de outro

Maior
deserto

do mundo

Ramalho
Ortigão,
escritor

português

Tom Ca-
valcante,
humorista

Fora de
(?): des-

controlado

Cosmético
para

colorir os
lábios

Substância 
como a

BCG

Vara
flexível

usada em
cestos

Classe
(?): elite

econômica
Sílaba de

"estar"

Ávido;
guloso

(?)-mail,
correio da
internet

Frequente;
rotineiro

Molho com
maionese
e ketchup

Talher
para cortar
Julgamen-
to; análise

Pedaço 
de pano
Muito

religiosa

Cobrir 
de óleo
Garupa 

(de animal)

Urânio
(símbolo)

Consoantes
de "trio"

Trapa-
ceiro

Antecede
o "S"

Laço do
escoteiro

Se, em
inglês

Gancho
para pesca

A metade
de seis
Grande
pedaço

Conso-
antes de
"dote"

Boa
arrumação

Ditongo 
de "caule"

Loja de
óculos

1.005, em
romanos

Seduzir;
fascinar
A peça
vendida
em anti-
quários

(?) Baiano,
jogador

(fut.)

Juro ilegal

Prêmio do
Cinema

americano

2/if. 4/tira — vime. 5/batom — voraz. 7/crítica.

horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

A intervenção de um colega irá ajudá-lo a terminar um projeto em 
andamento que está provando ser pesado. Você vai melhorar a 
sua forma deixando o passado para trás. Você precisa se superar.

Touro 21/04 a 20/05
Sua crença em suas próprias ideias faz com que você seja tei-
moso do jeito certo! Isso será o resultado de algumas discussões 
interessantes! A revisão que você está realizando é positiva, mas 
é mais cansativa do que você supunha.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Hoje é um dia para aproveitar. Você tem um talento para se insinuar 
e seu charme vai abrir todas as portas! Se você fizer um esforço 
consistente para moderar sua impaciência, você será um vencedor. 
O seu otimismo crescente está lhe dando mais energia.

Câncer 21/06 a 21/07
Você vai se sentir mais seguro de si. É hora de tomar uma 
decisão importante. Você tende a duvidar muito porque analisa 
demais as coisas, encontre a fonte de confiança dentro de si.

Leão 22/07 a 22/08
Seu otimismo e amor à vida fazem com que você seja mais 
atraente. O sucesso em seus relacionamentos está à vista! Estar 
em forma é uma coisa, se manter em forma é outra. Relaxe 
mais, pode ser bom para você.

Virgem 23/08 a 22/09
Reavalie a situação de forma diferente e não mantenha silên-
cio sobre o que você quer. Você precisa se afirmar. Psicolo-
gicamente, você está em sua melhor forma! Retomar alguma 
atividade de lazer seria uma boa escolha.

Libra 23/09 a 22/10
Com sua abordagem insistente, mas flexível, você é bom 
em persuadir, reunindo e motivando aqueles que o rodeiam. 
Apesar dos sentimentos de fadiga, que são de curta duração, 
você está em boa forma hoje. Recarregue suas baterias em 
uma atividade feita na água.

Escorpião 23/10 a 21/11
Você não tem dificuldade em se afirmar e pôr fim a relaciona-
mentos doentios, sem arrependimentos! Você mostra maior 
contenção no gasto de energia hoje e você deve encontrar 
um melhor equilíbrio.

Sagitário 22/11 a 22/12
Na aparente calma da vida cotidiana você vai se deparar com 
situações que abrem as portas a um plano superior. Sua distra-
ção pode lhe custar alguns erros, se concentre mais.

Capricórnio 22/12 a 20/01
Você vai se beneficiar de uma atmosfera agradável e amigável, 
onde o humor irá desempenhar um papel dominante. Aguarde 
mais um dia para conversas mais profundas. Seria uma boa 
ideia ativar a circulação sanguínea praticando esportes ou res-
pirando ar fresco.

Aquário 21/01 a 19/02
Você poderia fazer algo que vem adiando há muito tempo e você 
pode ser bem sucedido. Sua capacidade de descansar deixa 
muito a desejar e sua tensão não deixa você relaxar.

Peixes 20/02 a 20/03
Você está completamente voltado para dentro, mas terá a ins-
piração para avançar em seus projetos. Você está gastando 
muita energia e o cansaço poderia prejudicá-lo. Aproveite 
o tempo para recarregar as suas baterias em um ambiente 
calmo e solitário.



12 SOCIAL TRIBUNA HOJE NEWS, 15 DE MAIO DE 2020

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

PORTRAIT
Beatriz Perassolli, é Miss Pre Teen Londrina 2019 , Miss Pre Teen Parana 2019 e 
Miss Pre Teen Brasil 2019 -, e recentemente chegou do Equador, conquistando 
o titulo de Miss Pre Teen Universe 2019. Além desta trajetória no mundo miss, 
ela é modelo profissional -, a foto de  Milton Takeda /produção de Donatto dos 

Anjos  iluminam nossa edição do nosso final de semana.

“Há um olhar que 
sabe discernir o cer-
to do errado e o erra-
do do certo. Há um 
olhar que enxerga 

quando a obediência 
significa desrespeito 
e a desobediência 

representa respeito. 
Há um olhar que 

reconhece os curtos 
caminhos longos 
e os longos cami-

nhos curtos. Há um 
olhar que desnuda, 
que não hesita em 
afirmar que existem 
fidelidades perversas 
e traições de grande 
lealdade. Este olhar é 

o da alma.”
(Nilton Bonder)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribu-
na Hoje News que comemoram aniversá-

rio. Nesta sexta (15) os parabéns vão para 
Bruna Cecon, Fábio Rodrigues Alvarez  e 
carla Grgo Andrade mendes. No sábado 
(16) vivas para Maria Zélia Gonçalves, 

Renata Giovaninni Molina, Paulo Perpétuo 
e Francisco Munhoz Del Claro. No domingo  
(17) vivas para Gessi Domingues Perussi.  

Na segunda (18) parabéns para André 
Vicentin Ferreira, Dirceu Carlos Cenatti, 
Gislayne Rangel de Almeida Marchi e Ju-
liana Régio Vieira. Da coluna: felicidades!

Sem máscara?
O governador de São Paulo, João Doria, 

foi processado por descumprir seu próprio 
decreto e não usar máscara durante cole-
tiva de imprensa no Palácio dos Bandei-

rantes, no dia 11 de maio. 

M
IL

TO
N
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A
K

E
D
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Tempos de transformação

Nessa transição da educação formal à aprendizagem on 
demand temos muito o que aprender, ainda. O recado é 
da professora doutora Irineia Baretta. Ela diz: “Não so-

mos mais os únicos detentores da informação e, por esse 
motivo, nosso papel está sendo ressignificado, a partir 

de agora seremos mediadores e curadores do conhecimen-
to”. Mas reconhece que o caminho da adaptação é longo 
e promete muito esforço por parte dos alunos, também, 

que precisam se reinventar e aceitar esta nova realidade: 
“Embora a maioria dos estudantes, que é jovem, está fa-
miliarizada com as ferramentas virtuais, ainda paira no ar 
uma certa resistência em relação ao ensino remoto, mas 
isso tende a mudar quando todos perceberem que, com a 
ampliação das metodologias, este formato possibilita o 

aprendizado de qualidade”.  

Sábado Diferente!
A concessionária Uvel 
abre AMANHÃ (16)  em 

horário especial das 8h às 
17h  com um showroom 

de toda a linha Chevrolet 
para você apreciar e levar. 
Várias oportunidades, test 
drive e opções de paga-

mento imperdíveis. Venha 
e além de conferir os novo 
modelos Tracker, Equinox 
você confere o campe-
oníssimo em vendas, o 

Onix. Um cafezinho num 
ambiente aconchegante 
e com todas as medidas 
de segurança contra o 

COVID19. A equipe Uvel 
aguarda você. 
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COBALT 1.4 LTZ ..................................... 13/14 ................. PRATA ....................... COMPLETO .........................................R$ 37.900,00
CRUZE SPORT6 LTZ II TURBO .......... 17/17 ................. VERMELHO ............ COMPLETO, AUT, COURO, TS .......R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO .................. 17/18 ................. BRANCO .................. COMPLETO, AUT, COURO ..............R$ 74.900,00 
CRUZE SEDAN LT TURBO .................. 17/18 ................. PRATA ....................... COMPLETO, AUT, COURO ..............R$ 74.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ............ 16/17 ................. PRATA ....................... COMPLETO, AUT, COURO ..............R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ............. 17/18 ................. BRANCO .................. COMPLETO, AUT, COURO ..............R$ 83.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ............. 17/18 ................. PRETO ...................... COMPLETO, AUT, COURO ..............R$ 83.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ............ 16/17 ................. BRANCO .................. COMPLETO, AUT, COURO ..............R$ 77.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ............ 17/18 ................. BRANCO .................. COMPLETO, AUT, COURO ..............R$ 83.900,00
EQUINOX PREMIER TURBO .............. 17/18 ................. PRETO ...................... COMPLETO, AUT, COURO, TS .... R$ 124.900,00
MALIBU LTZ ............................................ 13/13 ................. BRANCO .................. COMPLETO, AUT, COURO ..............R$ 59.900,00
MONTANA 1.4 LS ................................. 18/19 ................. BRANCO .................. COMPLETO .........................................R$ 42.900,00
ONIX 1.4 ACT  ........................................ 16/17 ................. PRETO ...................... COMPLETO .........................................R$ 53.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT ............................... 16/17 ................. BRANCO .................. COMPLETO, AUT ...............................R$ 49.900,00
PRISMA 1.4 LT ........................................ 18/19 ................. PRATA ....................... COMPLETO .........................................R$ 48.900,00
S10 2.5 LT FLEX 4X2 ............................. 17/18 ................. BRANCO .................. COMPLETO, AUT ...............................R$ 89.900,00
S10 2.8 LTZ DIESEL 4X4 ...................... 17/18 ................. BRANCO .................. COMPLETO, AUT, COURO ........... R$ 132.900,00
SPIN 1.8 ACT AT .................................... 17/18 ................. PRATA ....................... COMPLETO, AUT ...............................R$ 57.900,00
TRACKER 1.8 LTZ AT ............................ 15/15 ................. PRATA ....................... COMPLETO, AUT, TS ........................R$ 59.900.00
TRACKER 1.4 LTZ TURBO ................... 17/17 ................. PRATA ....................... COMPLETO, AUT, COURO, TS .......R$ 74.900,00
TRAILBLAZER LTZ ................................ 13/13 ................. BRANCO .................. COMPLETO, AUT, COURO ..............R$ 94.900,00
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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

Quem não quer esperar o ano que vem para 
começar um curso superior, pode tentar já uma 

vaga na graduação semipresencial da Universidade 
Paranaense, que está com as inscrições abertas 

para o processo seletivo. São 30 opções de cursos. 
O interessado pode concorrer com a nota do Enem 

ou com o histórico escolar. Esta modalidade vem 
conquistando cada vez mais pelas vantagens que 
oferece: flexibilização do tempo para os estudos 

é uma delas, pois permite que o aluno estude nas 
horas que forem mais adequadas ou produtivas 

para ele. Uma outra se refere a custos: todos 
os cursos, em relação aos do ensino presencial, 
têm preços menores. Mas a carga horária e os 

conteúdos de ensino são iguais. E a qualidade dos 
serviços oferecidos pela Unipar, também. É que a 

Instituição conta com uma estrutura supermoderna 
para atender seus alunos. Com o convênio com a 

plataforma Google for Education, oferece a todos, 
desde que tenham à mão um notebook ou mesmo 

um smartphone com conexão à internet, as mesmas 
condições para um aprendizado eficaz e completo. 
Assim, as salas de aula virtuais cumprem um papel 
importante neste momento em que jovens estão, 

cada vez mais, familiarizados com os recursos 
tecnológicos. A Unipar também coloca à disposição, 

além de seus professores, tutores e monitores 
para que o processo ensino-aprendizagem alcance 

a excelência. Esta é a Universidade Paranaense, 
sempre à frente do seu tempo!

Nesta modalidade, Unipar oferece trinta opções, 
entre elas nove são da área de engenharia

Inscrições abertas para o 
semipresencial

VESTIBULAR CONTINUADO

Saiba mais em vestibular.unipar.br

Diploma da graduação 
semipresencial tem a mesma 

validade da graduação presencial

EXTRAVIO DE ALVARÁ
NATALIM BRUNO, inscrita sob 
nº CNPJ 11.568.239/0001-89, 
estabelecido na Av. Presidente 
Castelo Branco, 3654, Zona I, CEP 
87501-170, cidade de Umuarama 
Estado do Paraná, comunica 
para os devidos fins o extra-
vio de seu Alvará de Licença 
Municipal nº 28.833. Com esta 
publicação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.      

Novos parquinhos
A Secretaria de Obras, Planeja-

mento Urbano, Projetos Técnicos e 
Habitação iniciou a instalação de 46 
conjuntos de parquinhos infantis colo-
ridos nas escolas e centros de edu-
cação infantil da rede municipal de 
ensino. A primeira unidade foi insta-
lada nesta quinta-feira, 14, na Escola 
Municipal Sebastião de Mattos, no 
Conjunto Residencial Campo Belo.

A estrutura dos parques é metá-
lica (em alumínio) e os brinquedos 
têm revestimento em plástico roto-
moldado, nos tamanhos pequeno, 
médio e grande. O investimento do 
município será de aproximadamente 
R$ 680 mil, com recursos do Contrato 
de Financiamento à Infraestrutura e ao 
Saneamento (Finisa), e o prazo de ins-
talação é de 90 dias a partir da ordem 
de serviço, informou o diretor de Obras 
da Prefeitura, Nélio Guazzelli.

A instalação dos parquinhos nas 
unidades educacionais será indicada 
pela Secretaria de Obras e da Secre-
taria de Educação, de acordo com as 
condições técnicas de cada estabe-
lecimento – já que algumas escolas 
e CMEIs estão passando por obras 
de reparos, conservação, reformas 
e ampliação. “Como a instalação é 
bem rápida, a previsão é que todos 
os parques estejam montados e 
funcionais até o final de agosto”, 
estimou o diretor.

A secretária municipal de Edu-
cação, Mauriza Lima Menegasso, 
disse que os parquinhos propiciam 
aos alunos momentos de interação 
que ajudam a desenvolver a coorde-
nação motora fina e global, além de 
proporcionar várias vivências lúdicas.
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U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Sob orientação de professores, alunos terão a oportunidade 
de entrar para o mundo da iniciação científica e desenvolver 
habilidades e competências, com os mesmos critérios dos 
cursos de graduação presencial

Junto com o ensino e a 
extensão, a pesquisa 

integra o tripé que dá 
a uma instituição de 
ensino superior o título 
de universidade. Atuando 
nela, o estudante tem a 
oportunidade de adquirir 
e ajudar a produzir novos 
conhecimentos, participando 
de projetos que o insere 
no mundo da iniciação 
científica.

Na Universidade 
Paranaense, os 
investimentos são 
expressivos e constantes 
nesta área. A Instituição 
desenvolve, anualmente, 
cerca de 200 projetos 
de pesquisa, todos 
coordenados por professores 
conceituados e preocupados 
com a busca de solução para 
problemas enfrentados pela 
sociedade. 

O aluno que participa tem 
a chance de agregar valor 
ao currículo acadêmico, 
pois um projeto de pesquisa 

Unipar seleciona estudantes 
para projetos de pesquisa

“Participar deste programa 
é importante para minha 

carreira, pois agrega 
valor ao meu currículo 

acadêmico, somando 
pontos para a aprovação 

em um concurso público e 
até mesmo para ingressar 
em um futuro mestrado”, 

afirma Luiz Fernando 
Miranda, aluno de Sistemas 

de Informação/EaD.

faz grande diferença na vida 
dele: não só no contexto 
universitário, mas também 
no momento em que vai para 
o mercado de trabalho, com 
muito mais aprendizado no 
currículo.

Na Unipar, as oportunidades 
não são apenas para os alunos 
de cursos de graduação 
presencial; via PIC (Programa 
de Iniciação Científica), elas 
contemplam também os de 
graduação a distância. Os 
selecionados neste ano pelo 
Comitê Assessor Local de 
Iniciação Científica da Unipar 
já estão trabalhando.

“Esse projeto nos proporciona, 
como alunos, uma vivência 

mais aprofundada de 
assuntos relacionados a 

áreas de interesse no âmbito 
científico; com isto, é possível 

conhecer metodologias 
e técnicas, propor novas 
análises e desenvolver o 

raciocínio crítico”, diz 
Raiane Oliveira, aluna do 

curso de Letras/EaD. 
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