
Uso do plasma no 
combate à covid-19 
será discutido na 
TV Assembleia 
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Morador de Umuarama 
é preso pela PRF 
com carregamento 
de celulares 

PM apreende seis 
veículos e prende 
cinco envolvidos 
com contrabando 

Umuarama está no 134º lugar no 
ranking da transparência do TCE

Umuarama foi apresentada pelo Tribunal de Contas do Paraná em 134º lugar no ranking da 
transparência no combate à pandemia da covid-19, entre os 399 municípios do Estado. Com 
71,25% de ITP (Índice de Transparência na Administração Pública), está ao lado de Mercedes, 
Boa Vista da Aparecida, Chopinzinho Loanda, São Jorge d’Oeste, Fênix e Foz do Iguaçu. l Pág. 3

Fogo na ilha
 Um helicóptero da Polícia Militar foi enviado ao Parque 

Nacional de Ilha Grande, na divisa entre Paraná e Mato Grosso 
do Sul, para auxiliar os bombeiros no combate às chamas na 

região. Apenas ontem a aeronave fez 52 lançamentos de água 
nos locais atingidos pelo fogo. O pedido de apoio foi feito 

pelo Corpo de Bombeiros de Umuarama, que também atua 
naquela região. O Falcão 03 tem capacidade para cumprir 
multimissões e é equipado com helibalde, que consegue 

lançar 560 litros de água em pontos de difícil acesso. 
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Resultados não divulgados até o fechamento da edição

Pesquisa
O governo do presidente Jair Bolsonaro tem 40% de 
aprovação (ótimo/bom), segundo uma pesquisa Ibope 
divulgada ontem (24). É considerado bom por 29% e 
desaprovado por outros 29% (ruim/péssimo). Dois por 
cento dos ouvidos pelo instituto não responderam. A 
pesquisa, encomendada pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), foi realizada de 17 a 20 de setembro 
e ouviu 2 mil pessoas em 127 municípios brasileiros. A 
margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou 
para menos e, a confiança, de 95%.

Radio patrulha
O Ministério Público do 
Paraná (MPPR), a partir 
do Núcleo de Curitiba 
do Gaeco, apresentou 
nova denúncia criminal 
no âmbito da Operação 
Rádio Patrulha, deflagrada 
pelo MPPR em setembro 
de 2018 para apurar 
direcionamento de 
licitação destinada à 
compra de maquinários 
para o programa estadual 
Patrulha do Campo. Foram 
denunciadas quatro 
pessoas por lavagem de 
dinheiro, incluindo o ex-
secretário de Assuntos 
Estratégicos do Paraná 
(gestão 2011-2014) Edson 
Casagrande e sua mulher.

R$ 27.7 milhões
O esquema possibilitou 
a lavagem de R$ 
14.885.425,70, resultado 
de contratos firmados 
por empresa mantida 
pelos denunciados com o 
DER, por meio de fraudes 
a licitações e desvio 
dos recursos. O então 
secretário, a mulher e 
outros sócios “oficiais”, 
fizeram transferências 
bancárias de valores 
recebidos do Estado para 
outros estabelecimentos 
ligados ao mesmo grupo 
financeiro, chefiado pelo 
ex-secretário, dissimulando 
a origem dos valores. No 
total, a empresa recebeu 
R$ 27.743.418,06 do DER.

Encontram em Brasília
O secretário-chefe da Casa 
Civil, deputado Guto Silva, se 
encontrou ontem (24) com o 
Ministro da Economia Paulo 
Guedes e o líder do governo 
Bolsonaro, deputado federal 
Ricardo Barros, em Brasília. 
Os três trataram de recursos 
para o Paraná e de uma 
remodelação do Pacto Federativo. “A pedido do governador 
Ratinho Jr, estamos intensificando as agendas em Brasília 
para estreitarmos as relações com o governo federal, que está 
sendo um grande parceiro do Paraná”, disse Guto Silva. O chefe 
da Casa Civil cumpriu agenda ainda no Ministério da Saúde, 
Anvisa e Embaixada da Rússia para dar encaminhamento ao 
processo de liberação dos testes clínicos e produção da vacina 
russa no Brasil pelo Tecpar.

ASSESSORIA
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Umuarama no 134º lugar 
no ranking da transparência

Umuarama foi apresentada pelo 
Tribunal de Contas do Paraná no em 
134º lugar no ranking da transparên-
cia no combate à pandemia da covid-
19, entre os municípios do Estado. 
Com um percentual de 71,25% de ITP 
(Índice de Transparência na Adminis-
tração Pública), está ao lado de Mer-
cedes, Boa Vista da Aparecida, Cho-
pinzinho Loanda, São Jorge d’Oeste, 
Fênix e Foz do Iguaçu.

O Tribunal de Contas do Paraná 
publicou ontem (24), em seu hotsite, 
os resultados da avaliação realizada 
entre agosto e setembro a respeito da 
transparência no combate à pandemia. 
A verificação foi feita nos portais da 
transparência e nos sites governamen-
tais das entidades com base em crité-
rios determinados por uma nova versão 
do (ITP) – indicador desenvolvido pelo 
TCE-PR em 2018 – inteiramente dedi-
cada ao problema do novo coronavírus.

Enquanto as prefeituras atende-
ram, em média, a 60,7% dos crité-
rios fixados pelo órgão de controle, 
o desempenho atingido pelo governo 
estadual foi de 65,25%. Somente qua-
tro municípios alcançaram o índice de 
100% na aferição – Cianorte, Maringá, 
Pato Bragado e Pinhais – e 187 tive-
ram pontuação acima da média citada 
- entre eles, Curitiba, com 92%.

Finalmente, o pior resultado foi 
identificado em Nova Aliança do Ivaí: 
16,25%. Os dados completos da pes-
quisa – com ranking, relatório final e 
análise integral foram apresentados 
no Fórum de controle Social, evento 
online realizado ontem pelo TCE.

Entre os 38 pontos averiguados 
por servidores do órgão de controle, 
destacam-se os seguintes: se há 
publicação de boletins epidemiológi-
cos diários; se são disponibilizados 
endereços e informações de con-
tato para o atendimento médico de 
casos suspeitos ou confirmados de 
covid-19; se há veiculação da íntegra 
das licitações, dispensas e inexigi-
bilidades relacionadas ao enfrenta-
mento à pandemia; e se é informada 

Índice de Transparência
O indicador, em sua versão original, teve sua primeira aferição feita pelo Tribunal 

em 2019, a qual resultou na publicação de um ranking dos portais da transparência 
das 399 prefeituras paranaenses. O objetivo era avaliar a qualidade e a conformidade 
legal dos sites, com base em cinco dimensões: transparência administrativa, transpa-
rência financeira, transparência passiva, boas práticas e usabilidade. Futuramente, o 
indicador servirá ainda como um dos critérios de apreciação das contas anuais dos 

gestores públicos paranaenses, além de ser usado como fator de risco para o planeja-
mento das atividades de fiscalização do órgão de controle.

a relação completa dos servidores 
efetivos, temporários e comissionados 
nomeados especificamente para auxi-
liar no combate ao novo coronavírus.

BALANÇO
Para o coordenador-geral de Fiscali-

zação do TCE-PR, Rafael Ayres, a situa-
ção detectada é preocupante. “Além 
de estarem descumprindo dispositivos 
legais expressos que regem a publici-
dade dos atos da administração pública, 
entidades com baixo índice de transpa-
rência podem apresentar maior chance 

de ocorrência de fatos ilícitos”, afirmou.
Por outro lado, Ayres elogiou os 

municípios que se mobilizaram para 
aprimorar a disponibilização obrigató-
ria das informações, após o Tribunal 
haver alertado previamente as prefei-
turas e o governo estadual sobre os 
critérios que seriam levados em conta 
na avaliação. “Em alguns portais da 
transparência, observamos a criação 
de um espaço específico para reunir 
todas as informações relativas ao com-
bate à covid-19, de forma ordenada e 
sistematizada”, destacou.

COM 71,25% de ITP, está ao lado de Mercedes, Boa Vista da Aparecida, Chopinzinho Loanda, São Jorge d’Oeste, 
Fênix e Foz do Iguaçu

ALEX MIRANDA
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R$ 6 bi de ISS
O deputado Rubens Bueno 
(CDN) destacou a sanção 
sem vetos do projeto que 
regulamenta a mudança no 
recolhimento do ISS. Essa 
comemoração tem como 
principal motivo o fato de 
o deputado vir lutando há 
uma década pela aprovação 
dessa importante lei, que 
entrará em vigor em 2021 
e redistribuirá um total 
estimado em R$ 6 bilhões.

Mulheres eleitas
O MDB Mulher lançou 
o projeto “+Mulheres 
Eleitas” para fortalecer 
as candidaturas 
femininas e aumentar a 
representatividade nos 
legislativos e executivos 
municipais nas eleições deste 
ano. “No Paraná, estamos 
fazendo o levantamento 
das candidaturas, mas 
observamos o aumento da 
participação de mulheres 
como candidatas à vereadora 
e à prefeita”, disse a 
vereadora Noemia Rocha, 
presidente estadual do 
MDB Mulher, e candidata à 
reeleição em Curitiba.

Auxílio-mudança
O senador Flávio Arns 
(Podemos) se posicionou 
a favor da extinção do 
pagamento do auxílio-
mudança a deputados 
federais e senadores. 
Atualmente, o valor destinado 
a cada parlamentar é de R$ 
33.763, recebidos no início 
e ao fim de seus mandatos. 
“Em março do ano passado 
apresentei projeto de lei 
que acaba com a liberação 
de recursos destinados 
a parlamentares que 
custeiam as despesas com 
transporte e mudanças”.

Tratamento de câncer
Um estudo conduzido pela 
Fiocruz apontou que a 
maioria dos oncologistas 
brasileiros acredita que 

uma revolução tecnológica 
nos tratamentos de câncer 
ocorrerá nos próximos 
30 anos. Dos médicos 
entrevistados, 64,95% 
apostam nessa transformação 
nos tratamentos.  

Pedido Renovado
O Brasil voltou a solicitar 
um assento permanente 
no Conselho de Segurança 
da ONU. Alemanha, Japão 
e Índia também fizeram o 
requerimento, que tem o 
objetivo de tornar o órgão 
“mais representativo, legítimo 
e eficaz”. Caso seja aprovado, 
o conselho passará de 
15 para 19 membros. 
Atualmente, são cinco países 
permanentes - EUA, Rússia, 
China, França e Reino Unido.

Lavagem
A Câmara dos Deputados 
instalou uma comissão 
formada por juristas que vai 
elaborar um anteprojeto para 
reformar a Lei de Lavagem 
de Dinheiro. O objetivo é 
atualizar a legislação, entre 
outros pontos, sobre as novas 
formas de lavagem utilizando 
mecanismos digitais. O 
ministro do STJ Reynaldo da 
Fonseca lembrou que o crime 
de lavagem movimenta cerca 
de R$ 6 bilhões por ano no 
Brasil e cerca de US$ 1 trilhão 
ao ano no mundo.

Resultados
O primeiro passo para a 
criação de uma vacina 
contra o novo coronavírus 
por pesquisadores da UFPR 
foi dado, e os resultados 
até agora são promissores. 
Camundongos que 
receberam duas doses de 
um composto que mistura 
uma proteína do vírus e um 
polímero apresentaram boa 
resposta imune, produzindo 
anticorpos contra o agente 
infeccioso. Embora seja cedo 
para dizer se funciona, os 
resultados animam o grupo 
responsável pela pesquisa.

Plasma contra
a covid-19

O uso do plasma para 
combater o coronavírus tem 
dado resultados animadores 
no Paraná. O projeto-piloto 
desenvolvido pelo Heme-
par permite a utilização do 
líquido como procedimento 
experimental no combate 
ao vírus. O experimento con-
siste em utilizar o plasma 
convalescente coletado de 
pacientes que se recupe-
raram da doença e utilizar 
em novos infectados. “Os 
pacientes já estão recebendo 
estes plasmas e estamos 
tendo resultados positivos 
em relação a esta terapia”, 
revelou a chefe da Divisão de 
Hemoterapia do Hemepar, 
Renata Pavese.

A injeção de plasma já 
com os anticorpos de quem 
se recuperou da infecção per-
mite a criação de uma barreira 
protetora em quem recebe o 
sangue. O objetivo é evitar 
que a doença tenha um agra-
vamento e, em muitos casos, 
a necessidade de uma trans-
ferência para unidade de tera-
pia intensiva (UTI). “O plasma 
não oferece a cura, mas mini-
miza o agravamento. Evita que 
paciente vá para uma UTI, por 
exemplo”, explica.

De acordo com o Hemepar, 

40 pessoas já foram bene-
ficiadas pela técnica, todos 
com um índice de 100% de 
reação positiva. “O plasma é 
a porção líquida do sangue, 
onde estão contidos anticor-
pos de pacientes já recupe-
rados da covid-19. Ele é rico 
em anticorpos”, disse Renata 
Pavese.

Os estudos começaram a 
ser desenvolvidos em março. 
Agora, uma campanha pre-
tende angariar mais doado-
res. A intenção é conseguir 
de 10 a 15 doações por dia, 
em todas as 23 unidades do 
Hemepar no Estado. Os doa-
dores de plasma têm de ter 
critérios específicos, além dos 
já exigidos para doadores nor-
mais de sangue, as pessoas 
devem ter entre 16 e 59 anos. 
Entre as mulheres, só podem 
doar as que não estiveram 
grávidas. Os doadores tam-
bém não podem nunca ter se 
submetido à ventilação mecâ-
nica ou recebido transfusão 
de sangue na vida. Quem pre-
tende doar plasma também 
deve levar impresso o exame 
positivo de covid-19. As doa-
ções têm de ocorrer a partir 
de 45 dias após o diagnóstico 
do coronavírus, com um prazo 
que não ultrapasse 180 dias.

A chefe da Divisão de Hemoterapia do Hemepar, Renata Pavese da entrevista hoje 
(25) à TV Assembleia

DIVULGAÇÃO
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É BOM PRA 
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ECONOMIA.f e i t o n o p a r a n a . p r. g o v. b ra c e s s e

COMPRE 
O QUE É 
DAQUI.
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GANHANDO.
Movimenta 
a economia.

Mais  
empregos 
aparecem.

Os negócios  
locais se  
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Mais pessoas  
têm renda.

Umuaramense é preso
com carga de celulares

Um homem, morador de Umua-
rama, foi preso pela Polícia Rodo-
viária Federal, transportando uma 
carga de celulares avaliada em R$ 
140 mil. A apreensão da mercadoria 
e a prisão, aconteceram na manhã 
de ontem (quinta-feira, 24).

Segundo os agentes da PRF a 
abordagem foi realizada na rodovia 
BR-272, dentro dos limites do muni-
cípio de Francisco Alves.

Os policiais abordaram o GM 
Cobalt e descobriram que nele 
eram transportadas sete caixas de 
celulares de origem estrangeira. A 
mercadoria estava no porta-malas. 
O condutor, no entanto, não tinha 
a documentação e informou que foi 

contratado para transportar os celu-
lares até Umuarama. A ocorrência 

foi encaminhada para a delegacia 
de Polícia Federal em Guaíra.

Esta caminhonete Fiat Toro, de 
cor vermelha, foi recuperada 
ontem (24) pela manhã, por 
policiais militares de Umuarama 
depois que o condutor perdeu o 
controle da direção e capotou, 
saindo da pista de rolamento da 
rodovia PR-468, entre Umuarama 
e Mariluz. Na averiguação foi 
descoberto que se tratava de um 
veículo tomado de assalto e estava 
com placas clonadas. O moto-
rista, aparentemente não se feriu e 
fugiu, sem ser identificado.
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Quadrilha do contrabando 
desbaratada por militares

Uma quadrilha envolvida em 
crime de contrabando, foi desbara-
tada pela Polícia Militar numa ação 
simultânea em três municípios do 
noroeste do Paraná. As abordagens 
aconteceram em Nova Olímpia, 
Cidade Gaúcha e Mariluz, ocasião 
em que foram apreendidos, de uma 
só vez, seis veículos e cinco pessoas 
foram colocadas atrás das grades.

De acordo com o comando do 7º 
Batalhão da Polícia Militar de Cruzeiro 
do Oeste, em Cidade Gaúcha os PMs 
foram acionados e pediram apoio 
depois que avistaram dois veículos 
em atitudes suspeitas. Uma perse-
guição foi iniciada até que o cerco 
montado serviu para a abordagem. 
Num veículo Fiat/Toro, foi encontrada 
uma grande quantidade de produtos 
eletrônicos oriundos do Paraguai, além 
de um rádio comunicador clandestino. 
O motorista de 41 anos, trazia consigo 
a quantia de R$ 2.676,00 em espécie, 
US$ 5 dólares e AR$ 2 (pesos).

O outro veículo abordado, Volkswa-
gen Gol, também estava equipado com 
um rádio comunicador clandestino, 
além de estar carregado com garrafas 
de azeite oriundos da Argentina. Com 
o motorista, 40 anos, foi encontrada a 
quantia de R$ 38 e com o passageiro, 
de 32 anos R$ 9.071,00.

Diante dos fatos, os envolvidos, 

bem como os objetos e dinheiro 
apreendidos, foram encaminhados 
posteriormente para a Polícia Federal 
e Receita Federal de Guaíra.

CIGARROS
Enquanto se deslocavam para 

o município de Nova Olímpia, uma 
equipe policial de Cidade Gaúcha, 
avistou um veículo Renault/Master 
Eurolaf trafegando pela rodovia em 
atitude suspeita. Imediatamente foi 
iniciado um acompanhamento tático, 
até que foi realizada a abordagem ao 
veículo. Com o motorista de 26 anos, 
nada foi encontrado, e em vistoria 
no micro-ônibus foram localizadas 50 

caixas de cigarros paraguaios.

AGROTÓXICO
Logo em seguida em Nova Olím-

pia, os policias avistaram um GN 
Tracker trafegando em alta velo-
cidade pelo centro da cidade. O 
condutor desobedeceu a ordem de 
parada e fugiu da equipe pela rodovia 
PR-082, até que perdeu o controle, 
vindo a tombar em uma propriedade 
rural. O motorista de 20 anos não se 
feriu. Questionado sobre a fuga, ele 
disse que estava transportando agro-
tóxico de origem estrangeira sem as 
devidas documentações legais. O 
produto foi apreendido.

TODOS os veículos abordados forma apreendidos na ação realizada na área do 7º BPM de Cruzeiro do Oeste

DIVULGAÇÃO

Preparados
Na cidade de Mariluz, uma equipe 
do grupo Rotam (Rondas Osten-
sivas) avistou três veículos saindo 
de uma estrada rural na rodovia 
PR-468. Ao se depararem com os 
PMs, os condutores empreende-
ram fuga. Com o apoio das equipes 
de policiais de Moreira Sales e de 
Goioerê, um cerco foi montado, até 
que os veículos foram encontrados, 
porém sem os motoristas. O Fiat/
Strada o Fiat/Línea, estavam sem 
os bancos e forro das portas e pos-
suíam rádios comunicadores.

Índice em % JUL AGO ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,36 0,24 0,70 2,44
IGP-M (FGV) 2,23 2,74 9,64 13,02
IGP-DI (FGV) 2,34 3,87 11,13 15,23

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
22/8 a 22/9 0,5000 0,1159 0,0000
23/8 a 23/9 0,5000 0,1159 0,0000
24/8 a 24/9 0,5000 0,1159 0,0000
25/8 a 25/9 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,84% 20,40 
Vale ON -0,74% 58,66 
ItauUnibanco PN +2,45% 23,03 
IRB Brasil ON +12,38% 7,08 
B3 S/A ON +5,51% 58,97 
Qualicorp ON +4,96% 32,79 

IBOVESPA: +1,33% 97.014 pontos

Índice JUL AGO SET
IGP-M (FGV) 1,0731 1,0927 1,1302
IGP-DI (FGV) 1,0784 1,1037 1,1523
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 105,45
Libra est. 0,78
Euro 0,86
Peso arg. 75,78

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -1,3% 5,5130 5,5140 +0,6%
PTAX  (BC) +0,7% 5,5708 5,5714 +1,8%
PARALELO -1,5% 5,3800 5,7800 +0,9%
TURISMO -1,5% 5,3800 5,7600 +0,9%
EURO +0,6% 6,4978 6,5007 -0,6%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (AGO) 1.626,97 0,43 2,10 2,88
Oeste (AGO) 1.654,21 1,66 2,96 4,28

DÓLAR 24/09

Iene R$ 0,0529
Libra est. R$ 7,10
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.254,08 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 24/09

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: 4,91%

Em 24/09 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 136,00 6,3% 8,8%
SOJA Paranaguá 141,00 2,9% 6,8%
MILHO Cascavel 56,00 3,7% 3,7%

SOJA 1.000,00 -14,50 10,4%
FARELO 333,80 -8,30 14,3%
MILHO 363,50 -5,00 5,4%
TRIGO 549,75 0,75 4,2%

SOJA 129,89 1,3% 14,4%
MILHO 52,09 0,9% 9,2%
TRIGO 64,75 0,7% 11,1%
BOI GORDO 236,64 0,0% 7,8%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 24/09 PR DIA 30d.

Em 24/09 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)



07LOCAL\ESPLANADAUMUARAMA, 25 DE SETEMBRO DE 2020

reportagem@colunaesplanada.com.br 
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Mais de 1.100
contaminados

Umuarama registrou 
ontem (quinta-feira, 24) 
novos 13 casos de pes-
soas infectadas pela covid-
19. Segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde, são 
sete homens com idades 
de 26, 38, 40, 42, 43, 51 
e 73 anos, três mulheres 
com idades de 18, 29 e 
36 anos e três crianças 
que também testaram 
positivo (duas delas com 
apenas dois anos e uma 
com seis anos).

De acordo com o bole-
tim epidemiológico divul-
gado diariamente pela 
secretaria, do total de 
1.103 casos positivos 
de infecção pelo novo 
coronavírus, 921 pacien-
tes se recuperaram e 17 
morreram. Outras 154 
pessoas permanecem 
em isolamento domiciliar 
e 11 seguem hospitaliza-
das – sete em UTI e qua-
tro em enfermaria.

A Secretaria Municipal 
de Saúde monitora ainda 
129 umuaramenses com 
suspeita de infecção pelo 
novo coronavírus, das quais 
124 estão isoladas e cinco 
internadas (três em UTI e 
duas em enfermaria).

O número de notifi-
cações chegou a 5.795 
nesta quinta, porém 4.563 
casos suspeitos desse 
total foram descartados.

A taxa de ocupação 
de leitos de UTI Covid 
aumentou para 80% 
nesta quinta, com 16 lei-
tos utilizados dentre os 20 

disponibilizados pelo SUS 
para os 21 municípios da 
região de Umuarama. Já 
nas enfermarias, a ocupa-
ção caiu para 15% – dos 
40 leitos disponíveis, seis 
estavam ocupados.

IPORÃ
A Secretaria de Saúde 

de Iporã divulgou ontem 
(24) pela manhã, bole-
tim sobre os casos de 
coronavírus na cidade e 
apontou um novo caso 
confirmado. Com este, 
o total chegou a 55. A 
paciente é uma mulher 
de meia idade que está 
em isolamento, com sin-
tomas leves.

Entre os 55 casos 
confirmados, apenas 
uma morte foi registrada, 
49 pessoas estão recu-
peradas e outros cinco 
estão mantidas em isola-
mento domiciliar e acom-
panhadas pelas equipes 
da secretaria. Há ainda 
outros oito casos sus-
peitos que estão sendo 
monitorados.

A Prefeitura de Iporã 
também faz um alerta à 
população em relação às 
queimadas de lixo, pois a 
fumaça pode causar into-
xicação e agravar doen-
ças respiratórias.

No boletim divulgado 
pela secretaria, também 
há um pedido para que 
os cidadãos evitem aglo-
merações como forma de 
prevenção ao contágio do 
novo coronavírus.

Presentão pré-concessão
Não há lugar no planeta onde 
as estatais são tão generosas 
para futuras compradoras. 
A Infraero vai gastar R$ 70 
milhões para ampliar a pista 
do Aeroporto de Foz do Iguaçu 
(PR) para depois privatizá-lo - 
obra que, para quem entende 
do assunto, dentro e fora da 
empresa, poderia ser realizada 
pela futura dona do terminal. 
Para um funcionário que 
prefere não se identificar, “o 
investimento, não previsto, 
acaba maculando o valuation 
do ativo e diminuindo seu 
valor no lance mínimo, 
além de desobrigar o futuro 
investimento nessa melhoria 
que foi feita antes da concessão, 
com dinheiro público”. Até 
o fechamento da Coluna, a 
Infraero não se posicionou.

Prognóstico
O deputado Osmar Terra 
(MDB) tem chance de assumir 
o Ministério da Saúde quando  
a pandemia passar (assim 
esperam), ano que vem, com a 
vacinação geral da população.

Prescrição
Terra e o Eduardo Pazuello, 
que foi oficializado no cargo 
semana passada, estiveram 
a portas fechadas com o 
presidente Bolsonaro no dia 
da posse do general na pasta.

Picadeiro 
Com o fim, amanhã, dos 
registros de candidaturas, 
na segunda-feira começam 
a aparecer listas de nomes 
surreais às urnas. Para 
lembrarmos o circo sem lona 
que o Brasil é.

Aécio na mira
A Polícia Federal fez novas 
buscas na quarta-feira em 
escritórios de BH, no inquérito 
que investiga a construção 
do bilionário Centro 
Administrativo no governo 
do tucano Aécio Neves. Aliás, 
o agora deputado de baixo 
clero foi indiciado pela PF, em 

maio, por rombo de R$ 747 
milhões na obra.

Falta pouco
A Justiça britânica decide 
nas próximas semanas se a 
Corte Suprema da Inglaterra 
julgará, também, ação de 
indenização coletiva no caso 
da barragem rompida da 
Samarco em Mariana (MG). 
A empresa pertence ao 
grupo minerador inglês BHP. 
A decisão sairá da caneta do 
juiz Mr. Justice Turner. 

Aliás
Na quarta-feira, foi adiada 
reunião no Tribunal para a 
decisão. A defesa da BHP/
Samarco alega que um 
processo similar já tramita 
(muito lentamente, ao 
contrário da onda de lama) 
na Justiça do Brasil.

MERCADO
Acelerou, bateu
As grandes locadores de 
veículos pressionaram a CNT 
a impetrar ação - que chegou 
ao STF - para se livrarem da 
obrigação de mais veículos 
adaptados para deficientes 
físicos na frota. Mas não deu. O 
plenário da Corte determinou 
que haja pelo menos um carro 
com adaptação especial para 
cada 20 veículos na loja.

Mata atlântica
Com o mundo de olho no 
Brasil, continuam a surgir 
iniciativas no setor privado 
para preservação do meio 
ambiente. A Fundação Grupo 
Boticário abriu até dia 8 de 
outubro inscrições para o 
Conservathon, evento on-line 
que vai reunir mentes criativas 
para pensar soluções para a 
Mata Atlântica, com R$ 600 
mil em prêmio. 
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Otimismo
O Índice de Confiança do Empresário do 
Comércio (ICEC), mensurado pela CNC e 
pela Fecomércio, teve crescimento pelo 
terceiro mês consecutivo e marca 92,6 
pontos em setembro. Na comparação 
com agosto, a elevação foi de 14,2%, 
o que demonstra a recuperação 
gradual das expectativas favoráveis dos 
comerciantes do Estado na retomada 
das atividades econômicas.

Porte da empresa
Na segmentação por porte das 
empresas, a pesquisa mostra que os 
empresários de estabelecimentos 
com mais de 50 empregados (médio e 
grande porte) estão mais confiantes, 
com pontuação de 120,2 pontos e 
alta mensal de 20,2%. Já entre as 
empresas de micro e pequeno porte o 
ICEC é de 92,2 pontos, com elevação 
de 14,0% na comparação com agosto.

De olho no cronograma
Os donos de pequenos negócios 
precisam ficar atentos ao calendário. 
Aqueles que optaram por prorrogar 
os pagamentos dos tributos federais 
do Simples Nacional relativos aos 
meses de março, abril e maio, terão 
de cumprir esse compromisso a 
partir de outubro. Após seis meses de 
prorrogação dos vencimentos, devido 
à pandemia do coronavírus (Covid 
-19), não há sinalização por parte do 
governo de um novo adiamento.

Reinvente
Lançado o programa Reinvente sua 
Cidade – da Crise à Oportunidade, 
ação que integra o pacote de iniciativas 
que visam a retomada econômica. 
Em uma parceria entre o governo do 

PR, Sebrae, AMP e apoio estratégico de 
diversas entidades, o Reinvente tem como 
foco proporcionar aos municípios ações 
de fortalecimento e disseminação de 
políticas públicas através do trabalho em 
rede, entre entidades e demais forças do 
setor produtivo.

Suporte
A  adesão dos municípios será 
voluntária. Será disponibilizado um 
conjunto de produtos, serviços, além 
de apoio institucional. Todas as ações 
são gratuitas. A Fomento Paraná e o 
Banco Regional de Desenvolvimento do 
Extremo Sul (BRDE) participam com a 
oferta de linhas de crédito voltadas para 
os municípios e pequenas empresas.

Troca de ideias
Entre os dias 5 e 9 outubro, serão 
promovidos eventos regionais, onde as 
prefeituras, lideranças e entidades locais 
poderão participar para entender como 
estruturar as forças-tarefas dentro de seus 
respectivos planejamentos. Os encontros 
serão virtuais por meio de plataformas 
digitais dos parceiros. Aqui na Amerios, 
será no dia 5 (segunda), das 14h às 17h.

Alívio
O Indicador de Custos Industriais caiu 1,5% 
no segundo trimestre de 2020, comparado 
ao período anterior, segundo dados da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI). 
A entidade considera a redução “um alívio” 
para o setor, mas espera para os próximos 
meses aumento do preço dos insumos, por 
impacto da alta do dólar.

Fraudes disparam
Levantamento da Febraban mostrou o 
crescimento de tentativas de fraudes 
financeiras durante a pandemia de 

Covid-19. Neste período, as instituições 
registraram aumento de 80% nas 
tentativas de ataques de phishing – que 
se inicia por meio de recebimento de 
emails que carregam vírus ou links e 
que direcionam o usuário a sites falsos.

Golpes múltiplos
Mensagens com ofertas atrativas, 
clonagem de contas de WhatsApp e 
avisos para que as pessoas recadastrem 
urgentemente seus dados junto a uma 
instituição são algumas das situações 
usadas para os golpes. Houve ainda 
alta de 60% em tentativas de golpes 
financeiros contra idosos.

Alerta
Os dados pessoais do cliente jamais são 
solicitados ativamente pelas instituições 
financeiras. Seja pelo telefone, por 
e-mail, pelas mídias sociais, SMS, o 
fraudador comumente solicita dados 
como números de cartões e senhas. 
Atualmente, 70% das fraudes estão 
vinculadas à engenharia social, que 
consiste na manipulação psicológica 
do usuário para que ele forneça 
informações confidenciais.

Campanhas empolgantes
Contagem regressiva para duas 
campanhas simultâneas que devem 
animar comerciantes e empolgar 
consumidores de toda a região. Uma 
voltada para o Dia das Crianças e outra 
inovadora, o Umuarama Liquida. Dada a 
impossibilidade de realizar a tradicional 
Feira Ponta de Estoque, uma grande 
sacada do Conselho da Mulher. Aguarde..

Ponte da Amizade reabre
Muita gente aguardava com ansiedade 
a reabertura da Ponta Internacional 
da Amizade, anunciada pelo governo 
paraguaio e válida a partir da próxima 
terça (29).  A entrada de turistas 
brasileiros ocorrerá das 5h às 14h, e 
a saída do Paraguai com destino ao 
Brasil até às 18h.

“Amuralhar o próprio sofrimento é 
arriscar que ele te devore desde o 
interior” - Frida Kahlo

Excelente semana

A Aciu é a Casa do Empresário!
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Se quiser fazer algumas mudanças no visual, essa é a hora 
de colocá-las em prática. Pode se dar bem ao mexer os pau-
zinhos discretamente para melhorar sua posição no trabalho. 

Touro 21/04 a 20/05
Aproveite para se divertir em um programa diferente, tentar 
algo novo ou investir na sua formação cultural. A saúde vem 
em primeiro lugar, por mais chato que isso seja. Você e a sua 
cara-metade têm tudo para se divertir se usarem a criatividade.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Não tenha receio de se arriscar e até trocar de emprego se 
pintar a chance de fazer outra coisa. Mudança no visual pode 
arrancar elogios. É um bom momento para abandonar velhos 
hábitos e cuidar da saúde.

Câncer 21/06 a 21/07
A dica da Lua é evitar o isolamento e perseguir bons resulta-
dos agindo em grupo. Compartilhe suas ideias, preste aten-
ção nos colegas e aproxime-se de pessoas que pensam da 
mesma forma que você.   

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
A Lua segue firme e forte no seu signo e deixa a sua auto-
confiança em alta. Você nem terá que se esforçar muito para 
usar seus pontos fortes no trabalho. Exercite a paciência. 

Aquário 21/01 a 19/02
Não confie tanto nos outros porque tem muita gente falsiane 
por aí que tem inveja de você. Sua intuição fica mais forte e 
pode apontar o melhor caminho em uma situação inesperada 
ou na vida profissional. Clima de mistério e sedução marca a 
paquera, mas é sempre bom agir com cautela.

Peixes 20/02 a 20/03
As estelas estimulam seu lado mais sonhador e você não vai 
se conformar com a rotina. Se estiver em dúvida sobre uma 
decisão que precisa tomar, a dica dos astros é procurar ajuda 
ou conselho de alguém próximo. 

No que depender das estrelas, você vai contar com exce-
lentes energias para lidar com as finanças nesta sexta. Lua 
e Marte brigam e isso pode destacar o seu lado consumista 
e exagerado. 

Com o seu foco voltado para o trabalho, tudo indica que 
vai encarar até as tarefas mais chatas sem ficar enrolando. 
Pode ser um dia puxado, mas não reclame. Vale a pena fazer 
alguns sacrifícios para se livrar de um vício ou mudar a sua 
rotina para adotar hábitos mais saudáveis. 

O astral será perfeito para ficar perto das pessoas queridas. 
Não se esqueça de expressar seu carinho por todo mundo 
em casa ou entre os amigos. No romance, Lua e Marte se 
desentendem e isso pode ser sinal de briga com o love. 

Se estiver procurando emprego ou precisa de um empurrãozi-
nho para fechar um negócio, por exemplo, conte com o apoio 
da família. Programa caseiro com quem ama será uma boa 
pedida, mas Lua e Marte se desentendem e podem provocar 
briga se não pegar mais leve no ciúme.

Aproveite o astral favorável para fazer contatos, conquistar 
novos clientes, lidar com o público em geral ou resolver pen-
dências que exigem deslocamento rápido. Você e o love tam-
bém podem viver momentos especiais e românticos juntos.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 9

AIB
GERENCIAR

ONECARLA
DEPORAI

VARALIDA
TGOCRE

NEUTROFC
LEIAREA
ERBLUSA
FMELATT

SODIOVII
NMLMN

BICHOPAUG
ASSADURA

Recurso de
telefones
celulares

Cada
divisão da

piscina
olímpica

Adminis-
trar (uma
empresa)

(?) Marins,
atriz 

brasileira

Corda para 
estender
roupas

Vegetação
típica do
Nordeste

Fidel
Castro,
político
cubano

O sabo-
nete reco-
mendado 

para bebês

Objeto de
estudo do

Direito

Cloreto de
(?): o sal

de cozinha

7, em
algarismos
romanos

Ladeira
(abrev.)

Inseto con-
fundido
com ga-

lhos secos

Herbert de
Souza,

sociólogo

Ferramen-
ta para
remover

terra

Conso-
antes de
"mano"

Vogais
de "guru"

Inflamação
da pele
causada 

pelo calor

Tornar a
levantar 

Conjunção
aditiva

O esmalte de unha
usado por homens

Cartucho usado na
instrução militar
Stock (?), disputa
automobilística

Etapa da
viagem

"Ursinho" 
australiano

Anexo de
cozinhas
Lindo;

formoso
A camisa
feminina
Agrados;
carinhos

Cor de barro
Pronome

oblíquo da
2a pessoa

Exagera 
no açúcar 

Flúor
(símbolo)

Um, em
inglês

Declarar pe-
rante o juiz 

Gemido
de dor

Seguir em
frente

3/car — one. 5/depor — sódio. 8/bicho-pau — caatinga.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

ZOOM
Em tempos de planejamento e sinergia-, o sexteto Grupo Uvel se reuniu esta 

semana em Pelotas recepcionados pelos  sócios Realdir Furtado & José Machado. 
De Umuarama Ivanildo Coutinho e Joaquim Pereira, de Brusque Roberto Zanatto e 

Homero Zaninotto.  Que venha 2021. 

“Há momentos que acreditamos que algo que desejamos 
é impossível, porém não existe o impossível e sim a falta 
de acesso a um conhecimento que ainda não foi explorado 
por você e que estará sempre ali disponível, só aguardan-

do você tomar uma nova atitude” 
(Wallace Lima)

Cereja no Bolo
A coluna destaca leitores do Jornal 
Tribuna Hoje News que comemoram 

aniversário. Nesta sexta (25)  vivas para 
Roberley Gomes Pessoa, Edvaldo l Do-

mingos ,Andreia  Mendes Oliveira, Carla  
Perazolo e Marielen Chavoni Peres   . No 
sábado (26) vivas para Célia Lira, Liana 
André, Emma  Guazzelli, Ruth Rodrigues 
Caldeira,  Rafael  Villela e Yuri Bortolet-
to Marandola. No domingo  (27) vivas 
para Antonio Eduardo do Amaral Pinto, 
Daniel Martins, José Barbosa da Silva ,  
Barbosa, Eduardo  Myatake  e Tercio Is-
sami Tokano. Na segunda (28) parabéns 

para Expedito Ferreira Diniz. 
Da coluna: felicidades!

ROCK 
O Sesc Paraná convida  para uma Live 
muito especial, “Sesc Primavera do 
Rock”, com Rogério Cordoni, artista 

oficial de Elvis Presley no Brasil acom-
panhado de sua banda. A Live terá apre-

sentação de Jasson Goulart, e levará 
ao público os maiores sucessos de Elvis 

Presley e também outras canções do 
rock internacional e brasileiro. O evento 
acontecerá no sábado dia 26/9, às 15h. 
A transmissão ao vivo acontecerá pelos 
canais institucionais do Sesc Paraná: 

YouTube e Facebook. Uma boa diversão, 
com certeza. 

ARQUIVO PESSOAL 
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Venha para o Feirão de Fábrica,
na Concessionária UVEL!

n O  Novo Tracker movimentou o seg-
mento de SUVs. O modelo da Chevrolet 

está atualizadíssimo e seu novo conjunto 
antecipa tendências nos quesitos mais 
valorizados pelo consumidor: design, 
segurança, conforto, conectividade e 

desempenho.

n Além da ampla lista de equipamentos 
de conectividade, conforto e segurança, 
o Novo Tracker se destaca ainda por sua 
mecânica, com motores turbo de alta 

eficiência e performance que o posiciona 
como o SUV mais econômico da categoria, 

de acordo com o Inmetro.

A Chevrolet preparou mais uma mega promoção, é o Feirão de Fábrica 
com lote especial com  condições e descontos imperdíveis para esta 

sexta-feira e sábado!

Venha para Uvel conferir  as melhores condições de desconto para você 
sair de carro novo -, aproveite o Feirão de Fábrica na concessionária Uvel 

que vem com horário especial e com  Veículos novos e seminovos com 
condições jamais vistas. Venha para Uvel e aproveite.

UVEL: O MELHOR LUGAR PARA COMPRAR  O SEU CARRO!
* FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
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CRUZE SEDAN 
LTX I TURBO 
17/18, 
BRANCO, 
COMPLETO, 
AUT, COURO

R$ 83.900,00

HYUNDAI 
HB20 1.0 
COMF.
17/18, 
BRANCO, 
COMPLETO 

R$ 42.900,00

CRUZE 
SPORT6 1.8 LT
14/15, 
BRANCO, 
COMPLETO, 
AUT, COURO

R$ 54.900,00

COBALT 1.4 
LTX
13/14, 
PRATA, 
COMPLETO

R$ 37.900,00

AGILE 1.4 
LTZ
12/13, 
BRANCO, 
COMPLETO

R$ 29.900,00

ONIX 1.4
ACTIV
19/19, 
PRETO, 
COMPLETO

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

Como sabemos, a pandemia 
da covid-19 tem causado grandes 
impactos negativos às pessoas, que 
vão além dos sofrimentos físicos e 
muito se tem discutido sobre isto, 
nos últimos meses. Os transtornos 
psicológicos que vêm com ela, 
como consequência das incertezas 
vividas neste período, preocupam as 
lideranças e os profissionais de saúde 
do mundo todo.

O fato tem feito a Comissão de 
Saúde Mental da Unipar redobrar 
suas ações voltadas à prevenção 
de doenças, como ansiedade 
e depressão, as mais comuns 
apontadas pelos especialistas neste 
momento de crise sanitária e social.

“Nossa Comissão foi 
instituída pela Reitoria ainda 
no ano passado, mas nunca 
trabalhou tanto como agora”, 
diz a presidente, professora 
Giuliana Marson, que é 
psicóloga e coordenadora 
multicampi do Programa 
Institucional de Atenção ao 
Estudante da Unipar.

Em relação à covid-19, 
as ações realizadas estão se 
concentrando basicamente 

em alertar sobre riscos, ensinar 
cuidados e suscitar conscientização, 
em palestras, para atingir todo 
o público interno da Unipar. 
Como são gravadas, também são 
disponibilizadas para a comunidade 
externa, nas redes sociais.

“A Unipar tem professores 
altamente capacitados para isso, 
com conhecimentos valorosos para 
compartilhar, e, o que é melhor, 
dispostos a colaborar; temos que 
aproveitar este potencial e colocá-lo 
à disposição dos que precisam”, 
afirma a presidente, salientando que 
também a Comissão se empenhou 
em oferecer atendimento psicológico, 
desde o início da pandemia.

Comissão de Saúde Mental da 
Unipar redobra atenção 

SEMPRE ALERTA

Evitar sofrimentos psicossociais é um dos 
objetivos da Comissão de Saúde Mental 
da Unipar [imagem – Ministério da Saúde]

Mandantes 
levaram a melhor 

na semana
Se o fator torcida não se faz pre-

sente com ginásios vazios, o fator 
local ainda é relevante nas quadras. 
Foi o que sinalizou a última semana 
de jogos da LNF 2020. Apenas três 
times visitantes conseguiram vencer. 
Houve ainda dois empates, mas de 
resto, levou a melhor a equipe que 
jogou em casa. O Magnus, único time 
com 100 % de aproveitamento, con-
seguiu a vitória fora de casa, diante 
do Brasília, por 3 a 1. No mesmo dia, 
o Joinville superou o Marreco por 3 a 
2. No domingo, em grande partida, 
o Marreco novamente saiu derrotado 
em casa ao perder por 4 a 3 para a 
ACBF . Os empates da rodada, curio-
samente, tiveram a mesma equipe 
envolvida. O Atlântico ficou no 0 
x 0 com o Cascavel sábado, e na 
segunda, no 2 a 2 com o Foz Catara-
tas, pontos conquistados no Paraná.

Os mandantes que venceram 
os seus jogos foram: Assoeva 3 x 
2 Umuarama, Intelli Tempersul 3 x 
2 Corinthians, Cascavel 1 x 0 Blu-
menau, Assoeva 4 x 0 Joaçaba, 
Pato 5 x 1 Tubarão, Magnus 2 x 0 
Brasília, Foz Cataratas 2 x 1 Blume-
nau, Campo Mourão 4 x 3 Jaraguá, 
Umuarama 2 x 1 Assoeva, e Intelli 
Tempersul 3 x 1 Brasília.

Lideram as chaves A, B e C: 
Magnus (18 pontos), Atlântico (12 
pontos), Cascavel e ACBF; e o Umua-
rama com 14 pontos.
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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

VESTIBULAR ON-LINE

Conectados à internet, todos os inscritos farão a prova em 
casa; medida é para evitar aglomerações

Apostando em nova fórmula, a 
Universidade Paranaense está com 
inscrições abertas para o vestibular 
2021, oferecendo mais de 150 opões 
de cursos, nas modalidades presencial, 
semipresencial e a distância. Os 
inscritos em todos, com exceção ao de 
Medicina, farão prova on-line no dia 
8 de novembro; para os candidatos 
às vagas de Medicina a prova será 
presencial, em dezembro [no dia 6].  

Por atrair sempre muitos candidatos, 
e devido à pandemia de covid-19 que 
requer distanciamento, a Unipar vai 
recorrer às plataformas digitais para 
garantir a realização de seu processo 
seletivo. A estratégia é para evitar os 
riscos que as aglomerações geram.

A equipe de TI da Instituição 

Unipar recorre à tecnologia para 
seu processo seletivo

CURSOS OFERECIDOS NA UNIPAR DE UMUARAMA

• Administração
• Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas 
• Arquitetura e Urbanismo
• Biomedicina
• Ciências Biológicas
• Ciências Contábeis
• Design de Interiores
• Design de Moda

• Administração
• Arquitetura e Urbanismo
• Ciências Contábeis
• Direito/noturno
• Direito/matutino
• Educação Física
• Enfermagem
• Engenharia Agronômica
• Engenharia Civil
• Engenharia Mecânica
• Estética e Cosmética
• Farmácia
• Medicina Veterinária
• Nutrição
• Odontologia/Integral

Semipresencial

Presencial • Educação Física
• Engenharia Agronômica 
• Engenharia Ambiental
• Engenharia Civil
• Engenharia da 
Computação
• Engenharia de Software
• Engenharia Elétrica
• Engenharia Mecânica
• Engenharia Mecatrônica
• Engenharia Química
• Estética e Cosmética 

intensificou o ritmo dos trabalhos 
para que tudo transcorra com 
tranquilidade, desde este período 
de inscrição ao de matrícula. No 
site oficial da Unipar, o interessado 
em estudar na Universidade 
Paranaense encontra um leque 
grande de informações sobre os 
cursos e o vestibular. 

Para sanar dúvidas, a Unipar 
coloca à disposição dos candidatos 
sua equipe do call center, treinada 
e motivada para o serviço. Também 
pronta para dar toda a atenção 
que for necessária em relação às 
provas e aos atrativos da Unipar 
está a equipe de mídia digital, que 
diariamente alimentará os canais 
da Unipar com mensagens.

  Ele pode concorrer com o 
aproveitamento da nota de 
redação do Exame Nacional 
do Ensino Médio, em 
qualquer uma das edições 
de 2010 a 2019;
  Ou pode disputar 
vaga com a maior nota 
obtida entre as disciplinas 
constantes no seu histórico 
escolar do ensino médio;
  Ou, ainda, aproveitar 
a nota da redação de 
vestibular que tenha feito na 
Unipar, entre 2015 a 2020.

Mais democrático, o 
processo seletivo da Unipar 
oferece outras três escolhas 
para o candidato que não 
quiser fazer a prova. Confira:

Conheça outras formas de 
ingressar na Unipar

Enem, histórico e 
nota de redação

• Odontologia/noturno
• Pedagogia
• Psicologia
• Sistemas de Informação

• Farmácia
• Fisioterapia
• Gestão em Agronegócio
• Jogos Digitais
• Nutrição
• Processos Gerenciais
• Produção Audiovisual
• Publicidade e 
Propaganda
• Química Industrial
• Sistemas de Informação
• Terapia Ocupacional

Saiba mais em vestibular.unipar.br
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