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Preço do arroz
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O grande vilão na alta de preços da cesta básica em Umuarama
poderá ter valor reduzido nas próximas semanas. De acordo
com a Conab, a decisão da Câmara de Comércio Exterior
de zerar a tarifa para a importação do produto deve afetar
diretamente no bolso do consumidor. Em Umuarama, o arroz
subiu 28% entre agosto e setembro. l Pág. 5

Viciado mata namorada e deixa o
corpo apodrecer no apartamento

O corpo de uma mulher de 34 anos foi encontrado em avançado estado de decomposição
dentro do quarto de um apartamento no Centro de Iporã, na noite da quarta-feira (9). O
namorado foi preso depois de confessar o assassinato para os patrões, quatro dias depois
do crime. Foi apurado pela polícia que o casal era dependente químico e estava em tratamento numa clínica de recuperação, mas que, no último sábado, teve uma recaída. Vestígios de crack foram encontrados no apartamento perto do corpo. l Pág. 8
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Lotofácil
Megasena concurso: 2297

Pena por maus tratos

O Senado aprovou projeto que aumenta penas ao crime de
maus-tratos aos animais quando se tratar de cão ou gato para
até 5 anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda.
Agora a lei foi para a sanção do Presidente e Bolsonaro, que
ainda pode vetá-la. O texto original previa que seria crime
praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. O
texto final ficou restrito apenas à cães e gatos.

Convenção do PSL

O diretório municipal do PSL
(Partido Social Liberal) de
Alto Piquiri realizou ontem
(quinta-feira, 10), convenção
partidária e convocou todos
os militantes. A finalidade
foi definir como será a
participação do partido nas
eleições municipais 2020.
Inicialmente não haverá
lançamento de candidato
próprio, mas preliminarmente
foi definido o apoio ao
candidato prefeito do (PSD),
Giovani Mendes de Carvalho,
ex-secretário municipal de
Saúde, acompanhado do vice
Val Cordeiro (PP), filho do
saudoso Manoel cordeiro,
vereador por dois mandatos em
Alto Piquiri. O diretório ainda
lança também seis candidatos
a vereador. Lembrando que o
Poder Legislativo Municipal
tem 9 cadeiras.

Apoio na
majoritária

Com convenção marcada
para amanhã (12), o diretório
municipal do PSB decidiu
apenas apoiar o candidato a
prefeito de Umuarama pelo
PSC (Partido Social Cristão),
Celso Pozzobom. Segundo o
presidente, Marciel Rodrigues, o
partido estava desestruturado e
por isso os dirigentes decidiram
pelo apoio só na majoritária.
“Assumimos a pedido dos
deputados federal Luciano
Ducci e estadual Alexandre Curi.
Começamos há pouco tempo a
reestrutura e por isso decidimos
não lançar candidatos a
vereador”, explica Rodrigues,
ressaltando que a intenção
é preparar o partido para as
próximas eleições municipais. O
PSB de Umuarama conta com
aproximadamente 300 filiados.

Candidata do PT

O (PT) Partido dos Trabalhadores de Umuarama marcou convenção
para o dia 13 de setembro e convocou todos os filiados para
participarem da reunião que define e oficializa o nome da Professora
Beth como candidata à prefeita. Coligado com o PL (Partido Liberal),
que não vai lançar candidatos às cadeiras na Câmara de Vereadores,
o partido aliado indica o vice, Emanoel Ribas. Professora Beth foi
candidata a vereadora por duas ocasiões, em 2000 e 2004. De
acordo com presidente do diretório, Edilson José Gabriel, o PT da
cidade conta com cerca de 350 filiados.

Fechamento no sábado

As convenções do Progressista que tem como pré-candidato a
prefeito Sandro Gregório, trazendo como vice Marcão do Kaskata
acontecerá nesta sexta-feira e no sábado será a convenção do PSC
que tem o prefeito Celso Pozzobom pré-candidato à reeleição. O
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) já confirmou o
nome do advogado Giuliano Turetta a prefeito e vice Carlos Dota,
do mesmo partido. A convenção definiu também o lançamento
de 15 candidatos ao cargo de vereador. Turetta disputou por uma
cadeira na Câmara dos Deputados pelo PSL e obteve 8.348 votos.
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PSB vai disputar 100
prefeituras no Paraná

O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli, vice-presidente estadual do PSB, afirmou que o partido poderá disputar as eleições de
novembro em 100 prefeituras no
Paraná. Romanelli defende que os
deputados Aliel Machado, Luciano
Ducci e Tiago Amaral confirmem
as candidaturas a prefeito nas
cidades de Ponta Grossa, Curitiba
e Londrina, respectivamente. “As
eleições municipais são muito
impor tantes para 2022 já que o
PSB tem um projeto nacional e
estadual”, disse.
O PSB de Curitiba montou uma
chapa de 26 candidatos à Câmara
de Vereadores – 10 mulheres e 16
homens – e deliberou à executiva
municipal a decisão para alianças e
coligações partidárias. “A chapa de
vereadores é boa. O PSB está estruturado na capital e pode fazer de
três a quatro cadeiras no legislativo
municipal. A candidatura de Ducci,
se confirmada, é uma ótima opção”.
“O PSB vai disputar mais de
100 prefeituras, praticamente
todos os municípios terão vereadores do PSB. Tiago Amaral em
Londrina, Aliel Machado (Ponta

Grossa) e Luciano Ducci (Curitiba),
assim como as outras candidaturas
nas grandes, médias e pequenas
cidades, só vão for talecer mais
o par tido”, completa Romanelli.
Em Londrina, a convenção será no
domingo, 13, e em Ponta Grossa,
o par tido ainda não definiu a data.

a 2012. A cidade precisa de uma
visão mais humanista e o Ducci
pode oferecer isso. Trazer para o
debate a Curitiba que vai além das
empresas de ônibus e do asfalto”,
disse o coordenador estadual do
JPSB, André Avelino.
A chapa do PSB em Curitiba
tem 10 candidatas às 29 vagas da
Câmara Municipal: Carmela Regina
Cabral Brocher, Célia Inacio Lucio,
Iracema Henrique de Oliveira,
Marcia Maria Gerber Perilli, Maria
Erondina Cabral de Oliveira, Maria
Goreti Militão Teixeira, Rosane
Maria Lopes Gonzaga, Sonia Stank,
Suzana Rabello e Tania Maria Sugamosto Hennequin.
São 16 candidatos a vereador:
Allan José Santin, Amarildo Otacilio de Jesus, Delso Moretti Filho,
Edmar Colpani ,Hernani da Silva,
José Acir Gonçalves da Cruz, José
Simão Soares de Oliveira (Zezinho
da Farmácia), Juarez Santos de Oliveira Goes, Lucas Siqueira Dionísio,
Lucino Gonçalves, Marcelo Moraes
da Silva, Marcelo Rodrigues, Ricardo
Afro Thomaz, Thorstein Ferraz, Valmiro Antonio de Oliveira e Waldiney
Marcos Ruppel (Meste China).

CAPITAL
Ducci, pré-candidato a prefeito,
disse que o PSB já deixou importantes legados na capital paranaense. O
deputado destacou o programa Mãe
Curitibana de atenção às gestantes e
aos bebês, as dez mil vagas abertas
em creches, o Hospital do Idoso e
as inúmeras obras viárias executadas. “O PSB é um partido que tem
história e é responsável por muitas
conquistas impor tantes na cidade.
Precisamos ter uma par ticipação
efetiva na composição da Câmara
de Vereadores para continuarmos
este trabalho em defesa de Curitiba”, destaca.
“Eu espero que o deputado
Luciano Ducci confirme a candidatura para firmar a posição e o projeto do PSB para Curitiba. O PSB
governou bem Curitiba de 2010

Com o hino nacional cantado
pelo famoso cantor Raimundo Fagner, o ministro Luiz Fux tomou posse
ontem (10) como novo presidente
do Supremo Tribunal Federal (STF).
A ministra Rosa Weber assumiu a
vice-presidência.
Fux substituirá o ministro Dias
Tof foli no comando da mais alta
Corte do país pelos próximos dois
anos e presidirá o Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), órgão responsável
pela administração da Justiça.
No cargo de presidente do STF,

caberá a Fux, principalmente, definir a pauta de julgamentos, em que
promete priorizar temas como o meio
ambiente e o combate a corrupção.
O ministro ainda não marcou os
próximos julgamentos do semestre.
A cerimônia de posse neste ano,
em razão da pandemia, ocorreu de
forma restrita, somente com autoridades e familiares mais próximos
do ministro, e contou com medidas
de segurança como uso de máscara
obrigatório, medição de temperatura
dos presentes e álcool em gel.

DIVULGAÇÃO

Fux assume STF pelos próximos dois anos

MINISTRO Fux assume a presidência que era de
Dias Tofolli e terá como vice a ministra Rosa Weber
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Prefeituras

O deputado Luiz Claudio
Romanelli, vice-presidente
estadual do PSB, afirmou que
o partido poderá disputar as
eleições de novembro em
100 prefeituras no Paraná.
Romanelli defende que os
deputados Aliel Machado,
Luciano Ducci e Tiago Amaral
confirmem as candidaturas
a prefeito nas cidades de
Ponta Grossa, Curitiba e
Londrina, respectivamente.
“As eleições municipais são
muito importantes para 2022
já que o PSB tem um projeto
nacional e estadual”, disse.

Mosquito estéril

A paranaense Forrest Brasil,
subsidiária da israelense
Forrest Inovations, expandiu
a participação no programa
de combate ao mosquito
da dengue com tecnologia
nacional. Os mosquitos
estéreis soltos no ambiente
provocam uma redução
natural em mais de 90%
no primeiro ano. O Paraná
já usou a tecnologia
experimentalmente em
Jacarezinho, fronteira com
São Paulo, e pretende
expandir para mais quatro
cidades (Uraí, Ibiporã,
Ortigueira e Cambará) com
a soltura de 10 milhões de
mosquitos estéreis.

Lava Jato

A PGR prorrogou a força-tarefa
da Lava Jato em Curitiba até
o fim de janeiro de 2021,
alegando a necessidade de
cumprir o teto de gastos. Na
decisão, o vice-procuradorgeral da República, Humberto
Jacques de Medeiros, criticou
o fato de a estrutura, que
deveria ser passageira,
ter ganho contornos de
permanência e a forma como
os membros são escolhidos,
com base em “confiança e
afinidade” e não por critérios
“claros e objetivos”.

TRIBUNA HOJE NEWS, 11 DE SETEMBRO DE 2020

Recursos

O Senado aprovou projeto
de lei que estabelece que
todos os recursos federais
repassados a estados e
municípios não aplicados em
2020 poderão ser gastos até
31 de dezembro de 2021.
Atualmente, o dinheiro
que não foi usado retorna
automaticamente ao Tesouro
Nacional ao fim de cada ano.

Números
da covid-19

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Imposto Zero

A Câmara de Comércio
Exterior, vinculada ao
Ministério da Economia,
decidiu zerar a alíquota do
imposto de importação para o
arroz em casca e beneficiado.
O objetivo da isenção
tarifária temporária é conter
o aumento expressivo no
preço do alimento ao longo
dos últimos meses. A isenção
tarifária valerá até 31 de
dezembro deste ano.

Obras importantes

O governador Ratinho
Júnior assinou contratos
do financiamento de R$
1,6 bilhão com o Banco do
Brasil e a Caixa. “Usaremos
esses recursos em obras
extremamente importantes.
Na questão rodoviária, vamos
modernizar trechos com
muitos acidentes e com
capacidade de tráfego
defasada. Outra parte
desse investimento vai
transformar o litoral”.

Inadequado

O deputado Luciano Ducci (PSB)
voltou a se posicionar contrário
ao retorno das aulas presenciais:
“As crianças voltarem às aulas
presenciais neste momento não
é o mais adequado. Para voltar,
precisa ter uma estratégia, é
muito importante fazer teste
em todos que estejam voltando
para a sala de aula. Sem uma
estratégia adequada, haverá
um aumento exponencial de
casos de covid”.

UMUARAMA registrou cinco novos casos da doença em um período de 24 horas
Cinco novos casos de
Covid-19 foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde na quinta-feira (10), em Umuarama.
Tratam-se de quatro
homens com idades de
23, 46, 60 e 65 anos e
uma mulher de 24 anos.
O total de contaminados pelo coronavírus no
município, desde o início
da pandemia chegou a
977, dos quais 853 já
se recuperaram. A cidade
ainda tem hoje 103
pacientes em isolamento
domiciliar e sete internados, todos em unidades
de terapia intensiva (UTI),
além de 14 óbitos.
Outras 136 pessoas
estão sendo monitoradas
com suspeita de infecção
pelo vírus, sendo que

131 delas estão em isolamento e outras cinco
permanecem internadas
em enfermarias.
Umuarama soma
5.405 notificações relacionadas à covid-19 até
o momento, das quais
4.292 suspeitas já foram
descartadas.
De acordo com o
boletim da quinta-feira
(10), havia 10 leitos de
Unidade de Terapia Intensiva (UTI Covid) ocupados, ou seja, metade dos
20 ofer tados pelo SUS
para atender a toda a
área compreendida pela
12ª Regional de Saúde.
Ainda 22, das 40 vagas
de enfermarias contavam
com pacientes, provenientes dos 21 municípios da região.

GERAL
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Preço do arroz deve cair
nas próximas semanas

O diretor-presidente da Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab), Guilherme Bastos, afirmou nesta quinta-feira (10) que o
preço do arroz pode cair nas próximas semanas.
Segundo ele, isso deve acontecer devido à decisão da Câmara de
Comércio Exterior (Camex) de zerar
a tarifa externa comum para a importação do produto.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), entre janeiro e agosto
de 2020, o preço do arroz subiu
12,25%. Só em agosto, o Índice
de Preços para o Consumidor
Amplo (IPCA) relativo ao grão teve
alta de 3,08%.
ALTA DE 28% EM UMUARAMA
Em Umuarama, segundo levantamento do Procon, o arroz foi o vilão
da alta de preços da cesta básica.
Na compra de 3 sacos, numa cesta
considerada para quatro pessoas, a
variação do produto foi de 28% entre
os meses de agosto e setembro.
Nas marcas mais baratas, a variação do preço do arroz tipo 1 superou
as marcas líderes, chegando a 34%,
seguido do óleo de soja que apresentou variação de 30%.
Uma cesta básica com produtos

ALEX MIRANDA

EM Umuarama, o arroz foi o vilão da alta de preços da cesta básica, com 28% de aumento entre agosto e setembro
de marcas mais baratas, custou em
agosto, segundo o Procon de Umuarama, R$ 527,47. Em setembro, o
preço subiu para R$ 615, 69, apresentando uma alta de 7,55%.
“Acreditamos que a isenção da
TEC (tarifa externa comum) será
precificada pelo mercado no curto
prazo, e as cotações sigam trajetória

de estabilidade, com tendência de
queda nas próximas semanas. Estimamos que, mesmo com o alívio das
cotações, os preços ainda devem se
manter remuneradores e trazer de
volta uma margem de lucratividade
aos produtores de arroz”, afirmou
Bastos, durante apresentação do
levantamento da safra de grãos.

Questão de momento

Para o Ministério da Agricultura, o aumento do preço do arroz foi uma questão
momentânea, provocada pelo incremento das exportações. De janeiro a agosto, o
Brasil importou 417,4 mil toneladas de arroz e exportou 1,153 milhão de toneladas.
O diretor do Departamento de Comercialização e Abastecimento do ministério, Silvio
Farnese, explicou que as vendas externas são uma oportunidade do produtor brasileiro aumentar a renda. “O lucro é sempre o melhor adubo para todas as atividades,
na agricultura não é diferente, a rentabilidade que o setor consegue nesse momento
é muito importante para que isso robusteça o setor produtivo”, afirmou.

Produção recorde

A Conab é vinculada ao Ministério da Agricultura e divulga mensalmente as
estimativas de produção para o setor. Segundo levantamento apresentado nesta
quinta, a safra de grãos de 2019/2020 deve alcançar o recorde de 257,8 milhões
de toneladas, volume 4,5% maior que o da safra anterior. Em relação ao arroz, a
estimativa é de 11,2 milhões de toneladas. Para a próxima safra (2020/2021), a
Conab espera um incremento de 7% na produção do grão. Desta forma, o Brasil
pode atingir o patamar de 12 milhões de toneladas colhidas de arroz.
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Hoje (sexta-feira, 11), na 13ª
edição da entrega dos kits de
merenda, a Secretaria de Estado
da Educação e do Espor te chega à
marca de 30 milhões de quilos de
alimentos distribuídos às famílias
dos 231 mil alunos beneficiários do
Programa Bolsa Família. A entrega
acontece desde março por causa da
suspensão das aulas presenciais
por conta da pandemia.
De acordo com o secretário da Educação, Renato Feder, a distribuição dos
kits de merenda deve continuar até o
fim da pandemia da Covid-19. “Sabemos que muitas famílias paranaenses
foram afetadas pela pandemia. Nosso
intuito é manter essa corrente do bem
e auxiliá-los nesse momento, doando
os kits de merendas”, afirma.
KITS
Os kits de merenda são enviados
para as escolas por meio do Instituto
Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar). Para cada unidade vai uma porção correspondente
ao número de alunos matriculados.
O diretor tem autonomia para preparar os kits e distribuí-los conforme a
demanda da comunidade.

AEN

Governo entrega 30 toneladas
de alimentos da merenda escolar

ALIMENTOS são distribuídos às famílias dos 231
mil alunos beneficiários do
Programa Bolsa Família
DECRETO
A entrega dos kits foi regulamentada
pelo decreto estadual nº 4.316/2020 e
pela Resolução nº 901/2020, da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte.
A distribuição ocorre quinzenalmente em
todas as escolas estaduais do Paraná.
Os kits são montados com os alimentos
que seriam utilizados para a produção da
merenda dos estudantes da rede e são
destinados para as famílias em situação
de maior vulnerabilidade neste momento.

Material
impresso

Simultaneamente à entrega dos
alimentos, as famílias também
recebem os materiais impressos
para os alunos que estão com
dificuldade de acesso às aulas
remotas por meio do aplicativo
Aula Paraná, Youtube, Google Classroom e que, em alguns casos, não
têm acesso às aulas transmitidas
pela TV aberta.

R$ 4,68 milhões repassados para a saúde de 52 município
qualificação da Atenção Primária com
foco na Rede Materno Infantil.
Os valores são repassados Fundo
a Fundo e integram
também a indicação
de emendas parlamentares. O secretário Beto preto
destacou, ainda, a

O valor é destinado
para a aquisição de
equipamentos para
ultrassonografia,
consultórios odontológicos, mobiliário e
maquinário

importância de descentralização dos
investimentos, contemplando assim
todas as regiões do Paraná.
AEN

O Governo do Estado, por meio da
Secretaria da Saúde, repassou a 52
municípios R$ 4,68 milhões ontem
(10). O valor é destinado para a aquisição de equipamentos para ultrassonografia, consultórios odontológicos,
mobiliário e maquinário para unidades
básicas de saúde.
De acordo com o secretário da
Saúde, Beto Preto, os investimentos
seguem a regionalização adotada
desde o início do Governo Ratinho Jr.
“Identificamos as necessidades dos
municípios em todas as regiões do
Estado e pensamos estrategicamente
em medidas que possam reduzir distâncias e otimizar o tempo da população”, disse ele.
O incentivo financeiro visa a

LOCAL\ESPLANADA
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O informe quinzenal
da dengue divulgado
esta semana pela Secretaria de Estado da Saúde
apresentou 182 novos
casos da doença. Este
é o terceiro informe do
período epidemiológico
2020/2021 que começou no dia 26 de julho.
O primeiro, divulgado em
11 de agosto, trouxe 79
casos confirmados e, o
segundo, do dia 25 de
agosto, apontou 191.
O total de casos confirmados no Estado neste
novo período é de 373.
Ainda de acordo com o
documento, Umuarama e
região têm risco climático
médio para dengue.
“Vivemos uma situação de risco duplo. Além
da pandemia da Covid19, o Estado segue
alerta para os casos de
dengue. As duas doenças
são graves, podem levar
à internação e ao óbito”,
afirmou o secretário da
Saúde, Beto Preto.
Segundo ele, para a
dengue há uma medida
preventiva eficaz que é
a eliminação dos criadour os do mosquito
transmissor da doença
nos ambientes residenciais. “90% dos focos
do mosquito estão nestes ambientes e por
isso é preciso o apoio
da população na remoção”, disse.

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Números
da dengue

Amarras políticas

O prefeito do Rio de
Janeiro, Marcelo Crivella
(Republicanos), está
derretendo politicamente. A
operação policial que o cercou
ontem só piora a situação da
sua já cambaleante gestão
municipal. O clã Bolsonaro,
se quiser, pode lançar um
candidato até o dia 26 de
setembro para chamar
de seu. Mas os Bolsonaro
estão fechados com Crivella
nesse calvário. O senador
Flávio e o vereador Carlos
se filiaram ao Republicanos
pelas bênçãos do prefeito,
partido com bancada forte na
base do governo federal. E o
presidente Bolsonaro conta
com apoio editorial da Record
TV, de Edir Macedo, tio de
Crivella.

Vaidade.jus

Dermatologistas que assistiram
pela TV à posse do presidente
Luiz Fux, no STF, cravaram nos
consultórios de Brasília: ele
caprichou no peeling.

Pajelança

TOTAL de casos no Estado é de 373.
Umuarama e região têm risco climático
médio para dengue
O secretário Beto
Preto avalia o Plano de
Ação para o Enfrentamento da Dengue, Zika
vírus e Chikungunya,
entregue na semana
passada pela Diretoria
de Atenção e Vigilância
em Saúde. O plano, que
também será avaliado
pelo Comitê Intergestores Bipartite (CIB), compreende os 5 componentes do Programa Nacional
de Controle da Dengue
que são vigilância epidemiológica, controle vetorial, assistência, gestão
e comunicação.
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Cristiane Brasil, que começou
a mandar no PTB nacional,
ligou para Levy Fidelix,
presidente do PRTB, e avisou
que o PTB vai apoiar sua
candidatura em São Paulo.

Contrapartida

O PRTB vai dar um nome
para vice de Cristiane na
sua candidatura no Rio de
Janeiro. A filha de Roberto
Jefferson foi rifada pelo PSL
e pelo PSD, que haviam
prometido apoio.

Fim da censura

O presidente do STF,
ministro Luiz Fux, suspendeu
a liminar do Tribunal de
Justiça de Pernambuco que
proibiu a citação do termo
“Respiradores de Porcos”
pelo blog de Noélia Brito. A
alusão se refere à venda dos
equipamentos fabricados
por empresa veterinária para

a Prefeitura do Recife. A
Associação de Imprensa do
Estado criticou a censura e
a PF fez três operações de
busca e apreensões na sede
da prefeitura.

MERCADO
Chapa quente

Uma disputa comercial entre
duas redes de fast food de
calzone levou a Justiça a
suspender, temporariamente,
a abertura de novas franquias
da rede Calzoon no País.
A ação, movida pela Mini
Kalzone - a pioneira, com 115
unidades em 11 estados e DF
-, afirma que a Calzoon faz
“parasitagem de mercado”.

Chapa fria

A Calzoon conta com 53
lojas - cerca de 40 foram
abertas há menos de um
ano e meio, no mesmo
modelo da concorrente.
Procurada pela Coluna, a
direção não foi localizada.

Burnout...

Estudo nacional com 3.613
profissionais realizado pela
PEBMED, healthtech da Afya
Educacional, mostra que 78%
dos trabalhadores na saúde
tiveram sinais de síndrome
de Burnout na pandemia.
É um distúrbio psíquico de
caráter depressivo, associado
à atividade profissional, que
causa esgotamento físico e
mental intenso.

...do jaleco

Os dados mostram o tamanho
do estresse nos corredores
dos hospitais Brasil adentro:
os sintomas foram sentidos
por 79% dos médicos, 74%
dos enfermeiros e 64% dos
técnicos de enfermagem
respondentes.

reportagem@colunaesplanada.com.br
Whatsapp/celular (61) 99855-3339
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A Polícia Civil do município de
Iporã (65 quilômetros de Umuarama) instaurou inquérito para
apurar o assassinato de uma
mulher de 34 anos de idade. O
corpo foi encontrado em avançado
estado de decomposição em um
quar to de apar tamento na noite
da quar ta-feira (9). O namorado
é o principal suspeito do crime.
De acordo com o delegado
Thiago Soares, na noite da
quar ta, o proprietário de uma
clínica de recuperação chegou à
delegacia trazendo um homem
que havia confessado o assassinato da namorada.
Diante da autoridade policial, o
suspeito não revelou ter matado a
mulher, mas disse que a abandonou no apartamento e foi parar em
Francisco Alves, município situado
a 17 quilômetros de Iporã.
Diante da informação de que
a mulher supostamente estaria
mor ta no apar tamento que era
ocupado pelo casal, o delegado
solicitou o apoio da Polícia Militar,
que interviu e arrombou as portas
que estavam trancadas, até localizar o corpo da vítima enrolado em
cobertores, num dos quartos.
Conforme apurado pelo delegado, o casal trabalhava em uma
clínica de recuperação e, foi um
pedido de ajuda do acusado ao
patrão que levou à investigação e
à localização do corpo de Marcela
Campigli Gonçalves.
Soares relatou ainda que
o acusado permanece preso,
mesmo não tendo confessado,
decidindo se pronunciar somente
em juízo. “Apesar de não ter confessado o assassinato, o rapaz
detido relatou que não se lembra

DIVULGAÇÃO

Usuário de drogas é acusado
de matar a namorada em Iporã

CORPO foi encontrado em avançado estado de decomposição no apartamento do casal
do que aconteceu, pois ele e a
namorada, que são dependentes
químicos, tiveram uma recaída
e usaram muita droga (crack).
Depois ele saiu e não soube
mais dizer detalhes per tinentes

à investigação”, explica.
O corpo de Marcela foi encaminhado ao IML de Umuarama, onde
foi necropsiado e liberado no final
da tarde de ontem (10) para os
atos fúnebres.
DIVULGAÇÃO

Na noite da quarta (9), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Guaíra suspeitou de um
GM Astra que transitava pela BR-163, no município de Terra Roxa (100 quilômetros
de Umuarama) e deram voz de parada. O motorista desobedeceu e iniciou uma fuga,
sendo perseguido até que entrou em uma propriedade rural e abandonou o carro. No
interior do veículo foram encontrados 303,2 quilos de maconha. O Astra e o entorpecente foram apreendidos e geraram um prejuízo de aproximadamente R$ 330 mil aos
traficantes, segundo levantamento dos patrulheiros.
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Policiais militares do grupo Canil de Umuarama patrulhavam
pelo Parque Industrial na tarde de ontem (10) em busca
de um rapaz que estaria traficando entorpecentes próximo
a creche. O jovem foi denunciado por populares. Quando
os PMs localizaram o suspeito, também notaram que perto
dele havia um grande número de pessoas. A abordagem foi
iniciada. Ao averiguar o interior da residência situada na
rua Almeida Júnior, com o garoto de 16 anos revistado,
foram encontradas duas pedras de crack. Foi utilizado o cão
farejador “Iron” no pátio da creche, onde foram encontrados três invólucros contendo 27 pedras do entorpecente.
O garoto foi conduzido à delegacia.

Colisão no centro da cidade
deixou motociclista ferido
veículos seguiam na mesma via, a
rua José Dias Lopes, mas em direções opostas. O Vectra faria uma
conversão à esquerda, para seguir
pela rua Marialva em direção ao
Parque dos Bandeirantes, quando
atingiu a moto Honda pilotada
por Marcos Vinicius, de 21 anos.
Depois do choque, a motocicleta

ficou muito danificada e o carro
apresentou danos considerados de
grande monta, pois teve sua parte
frontal muito afetada.
O condutor do Vectra, de 21 anos.
Não sofreu ferimentos e aguardou a
chegada do socorro e das autoridades de trânsito no local.
Depois de atendido por equipes
do Samu, o motociclista foi encaminhado ao hospital com ferimentos considerados moderados, mas
sem riscos de perder a vida.
ALEX MIRANDA

Um motociclista ficou muito
ferido na noite da quarta-feira (9),
depois que se envolveu em um acidente na região central de Umuarama. Ele foi colido por um Vectra
nas proximidades do Harmonia
Clube de Campo.
Segundo testemunhas, o acidente aconteceu quando os dois

ENQUANTO o policial militar analisava detalhes do
acidente, equipes do Samu atendem o motociclista ferido
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INSS

Com a proximidade do retorno gradual
do atendimento presencial, previsto para
segunda (14), o INSS alerta que, para
ser atendido o segurado deverá realizar
agendamento. Para isso, é imprescindível
marcar hora pelo aplicativo Meu INSS (gov.
br/meuinss) ou telefone - 135. Estarão
disponíveis para atendimento presencial os
serviços de perícia médica, avaliação social,
cumprimento de exigência, justificação
administrativa e reabilitação profissional.

Sabadão

O instituto Simepar indica tempo ensolarado
até a próxima semana. Por que iniciamos
a coluna falando de previsão do tempo?
Porque no próximo sábado (12) teremos
certamente um dia propício para aproveitar
todo o potencial do nosso comércio,
com o horário de atendimento estendido
(até cinco da tarde). Lembrando sempre
dos protocolos preventivos em relação à
pandemia. Não leve crianças. Pesquise com
tranquilidade e ótimas compras!

MEIs

680 mil autônomos regularizaram seus
negócios e viraram microempreendedores
individuais, entre 31 de março e 15 de
agosto. O número é 0,8% maior do que o do
mesmo período do ano passado, segundo
levantamento do Sebrae - Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas empresas.

Demanda crescente

Desde o início do isolamento social, as
Agências do Trabalhador do Paraná vêm
apresentando uma crescente demanda
no número de pessoas colocadas no
mercado de trabalho. Somente em
agosto, 6.500 pessoas tiveram a carteira
assinada, representando um índice 20%
maior que no mês de julho, quando foram
empregadas 5.695, considerado também
um índice positivo.

Força do interior

O interior do Estado também mostrou
sua força. Enquanto Curitiba empregou,
pela Agência do Trabalhador, 545 pessoas,
o município de Rolândia apresentou um
excelente desempenho, com 434 pessoas
empregadas. Também foram destaque
durante o mês de agosto Umuarama
(274), Foz do Iguaçu (251) e Pato Branco,
com 186 contratações. As áreas com
maior oferta de vagas foram para
auxiliar de produção (2033), auxiliar de
limpeza, abatedor de aves, carpinteiro e
alimentador de linha de produção.

Como buscar

Os trabalhadores interessados em uma
oportunidade de emprego podem escolher
a melhor forma de acesso para se inscrever
em uma vaga: agendando via internet, no
endereço www.justica.pr.gov.br/ ou baixando
o aplicativo Sine Fácil (retire seu código
de verificação, o QRCode, na Agência do
Trabalhador mais próxima). Ao comparecer
a uma agência, leve sempre a carteira de
trabalho, carteira de identidade e o CPF.

Contrariedade

Em ofício encaminhado ao presidente da
ALEP, Ademar Traiano, assinado por todos
os presidentes que integram o G-7, grupo de
entidades do setor produtivo paranaense,
as lideranças manifestaram contrariedade
quanto ao aumento exacerbado que
promovem os substitutivos e emendas aos
projetos referentes às taxas remuneratórias
de serviços cartoriais (emolumentos). Com
a ampla repercussão negativa, o assunto
acabou sendo retirado de pauta.

Posicionamento

O ofício apresenta argumentos contundentes:
o momento de pandemia vem causando
gravíssimas consequências financeiras às famílias
e às empresas, com drástica queda nos índices
de produção, emprego e renda; não existe
qualquer espaço para, atualmente ou no curto
e médio prazo, serem aprovados aumentos
nas taxas que remuneram os serviços públicos,
notadamente dos cartórios extrajudiciais.

G7

Fazem parte do G7, a Federação do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo do Paraná
(Fecomércio PR), Federação da Agricultura
do Estado do Paraná (Faep), Federação das
Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Federação
e Organização das Cooperativas do Estado do
Paraná (Fecoopar), Federação das Associações
Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná
(Faciap), Federação das Empresas de Transporte
de Cargas do Estado do Paraná (Fetranspar) e
Associação Comercial do Paraná (ACP).

Microcrédito

A Caixa Econômica Federal disponibilizou
R$ 50 milhões em microcrédito
(Pronampe). A linha conta com a
parceria do Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)
para o crédito assistido antes e após a
contratação com a Caixa. O recurso pode
ser utilizado para o capital de giro isolado
ou associado ao investimento.

Help

Os clientes podem utilizar o crédito,
por exemplo, para realizar reformas,
adquirir máquinas e até mesmo direcionar
os recursos para as despesas operacionais,
como o pagamento de salário de empregados,
compra de matérias primas ou de mercadoria.

Credenciamento

Também na segunda (14) termina o prazo
para credenciamento de trabalhadores de
toda a cadeira produtiva da cultura que
preenchem os requisitos para receber o auxílio
emergencial de renda previsto pela Lei Aldir
Blanc. Quem tiver seu cadastro aprovado terá
direito a três parcelas de R$ 600 de auxílio,
pagas de uma única vez, retroativamente. O
cadastro deve ser feito no endereço www.sic.
cultura.pr.gov.br/auxilio/

Consultorias gratuitas

Uma oportunidade imperdível. A Aciu e o
Sebrae estão diponibilizando, gratuitamente,
consultorias sobre como participar de
licitações promovidas por órgãos públicos,
uma excelente opção, principalmente para
empresas de pequeno e médio porte, na
atual conjuntura. Não perca tempo e ligue o
quanto antes para (44) 3621-6700. Converse
com a Fernanda. As inscrições são limitadas.
“Recria tua vida, sempre, sempre. Remove
pedras e planta roseiras e faz doces.
Recomeça” - Cora Coralina
Excelente semana
A Aciu é a Casa do Empresário!
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Você vai perceber que os familiares estarão ao seu lado para
o que precisar, mas nem por isso tem que aturar os palpites
deles. O Sol se opõe a Netuno hoje e pede mais atenção na
hora de cuidar da saúde.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
(?) dos Ministérios:
situa-se em
Brasília

© Revistas COQUETEL

Desper- Algazarra;
dício
festejo
O país
51, em
dos incas romanos

Sílaba de
"naipe"

Aquele a
quem se
pede
autógrafo

Ponto de
saque no
tênis

Touro 21/04 a 20/05

Sua habilidade de comunicação será seu maior trunfo para
dar conta de qualquer tarefa no trabalho, mas não comemore
antes da hora. Isso porque Lua e Mercúrio se desentendem,
causando alguns problemas no serviço.

Gêmeos 21/05 a 20/06

A Lua vai ativar o seu setor do dinheiro, destacando seu faro para
encontrar um bom negócio ou reconhecer uma oportunidade de
melhorar seus ganhos. A possessividade vai dar as caras na
vida amorosa e pode causar desentendimentos com o seu amor.

Câncer 21/06 a 21/07

Seu jeito seguro e decidido se torna mais evidente, mas também
pode atrapalhar a convivência com a família. Uma pessoa mais
tradicional, com uma visão rígida da vida, pode causar problemas
no trabalho. Passeio ou saída com a turma talvez dê errado, mas
as redes sociais podem trazer novidades na conquista.

Margem;
borda
Dupla;
casal

Oswaldo
Cruz,
médico
Parabéns

Arma de
caçadas
Parte de
um filme
Parte
posterior
do pescoço
O cartão
para saque
do caixa
eletrônico

Determino
a quantidade de

Vogais
de "belo"
Executa
uma ação
ofensiva

Traje para
solenidades

Sabor de
caldas de
pudins

Leão 22/07 a 22/08

Casualidade
Conjunto
das obras de
um museu

Conteúdo
do bagageiro do
ônibus

Virgem 23/08 a 22/09
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Solução
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Peixes 20/02 a 20/03

Você começa esta sexta com muito pique! A Lua brilha em
seu paraíso astral logo cedo e traz mais descontração para
lidar com as pessoas de modo geral, seja no trabalho ou em
casa, mas tenha cautela.

BANCO

N A
A
I F
E
A L
T I

Aquário 21/01 a 19/02

A Lua amanhece em Câncer nesta sexta e pode deixar o dia
um pouco mais arrastado. É hora de se concentrar nas tarefas
do dia a dia, cuidar das obrigações mais chatas e até fazer
alguns sacrifícios para conseguir o que deseja.

Tipo de embalagem
de inseticidas

G

Capricórnio 22/12 a 20/01

Faça um esforço para não perder tempo sonhando acordado ou jogando conversa fora com os colegas. Se estiver
sonhando em encontrar um novo amor não esconda desde
o início que deseja algo sério.

Rua
estreitíssima

E
E S
B
P A
N
J
M A

Sagitário 22/11 a 22/12

Com a Lua agitando sua 8ª Casa Astral, o desejo de tentar algo
diferente no serviço ou até trocar de emprego tem tudo para crescer. O momento é ideal para encerrar um ciclo e se desapegar.

Sinais cor- Santo
porais do André, no
ABCD
trabalho
de parto paulista

Patrão;
senhor
Gemidos
de dor

A C A SO
C I R
A T A R
A M O
A ÇÕ E S
I E L A
S S O L

Escorpião 23/10 a 21/11

Você vai fechar a semana com muita disposição para aprender coisas novas e pode aproveitar para se inscrever em um
curso, por exemplo, mesmo que seja com aulas à distância. A
Lua em Câncer desperta seu lado mais agitado e traz à tona
o desejo de sair por aí, livre, leve e solto.

Cumprir
(ordens)
A "Nasa"
brasileira

F
L A
I R
R
C A
E
N E
A
A
A C
T E
T R
V
R O

Libra 23/09 a 22/10

A ambição vai guiar os seus passos nesta sexta, Libra! O
momento é favorável para sair da rotina e se arriscar um
pouco mais se anda de olho em uma promoção. Para não
deixar que imprevistos ou invejosos fiquem no seu caminho,
tente ouvir sua intuição para descobrir a melhor saída sempre
que a situação apertar.

Chá, em
inglês
Antecede
o "O"
Técnico da
seleção
brasileira
(fut.)

3/tea. 4/inpe. 8/aerossol. 9/esplanada — magnético. 12/felicitações.

As amizades ganham destaque nesta sexta com a entrada da
Lua em Câncer. Um bom papo ajuda a resolver qualquer atrito
e fortalece os laços com a galera, mesmo que o encontro
tenha que ser apenas nas redes sociais.

Endinheirada
Plantação
de roseiras

Atenciosamente
(abrev.)

M AL
T E A
N
T I
C O N
P
A E

Com a entrada da Lua em seu inferno astral, é melhor agir nos
bastidores e mostrar que dá conta das suas obrigações para
afastar os invejosos. Um certo mistério pode marcar a conquista,
mas talvez as coisas não corram da maneira que gostaria.
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Zélia Casoni
(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Cereja no Bolo

A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna Hoje News que comemoram aniversário. Nesta sexta (11) vivas para Fabricia Pelacani
Bueno, Tadeu Guimarães Kangassu Junior, Augusto Legnani Neto,
Valdenir Travain Kusunoki e Mitsugo Nakagawa . No sábado (12)
vivas para Sônia Baggio, Margareth Lucantonio, Raimundo Viana,
Rose Mary Aparecida de Freitas e Valdemir Américo Camozzato
. No domingo (13) vivas para Maria Aparecida Zampar e José
Maria do Couto. Na segunda (14) parabéns para Mariza Sabec ,
Edson Kumagai, Alexis Vieira Teologides e Fábio Aurélio Borges
Monteiro. Da coluna: felicidades!
LUCAS ROBERTO

ZOOM

Todo aquele que busca evolução, tem
momentos altos e baixos, mas com a
finalidade de uma boa desenvoltura no
final, e a MISS TEEN SANTA FÉ UNIVERSE 2020 não seria diferente, ela que
está em preparação para o Miss Teen
Paraná Universe 2020, com todos os critérios e quesitos básicos para um bom
desempenho no concurso que acontecerá ainda este ano. ADRIELE JULIANE
KNOOR (foto) tem suas rotinas diárias
de alimentação correta, além, da prática
de exercícios físicos diários, e não podemos esquecer das aulas de Andamento
e Postura acompanhado e ministrado
por DONATTO DOS ANJOS, profissional da
área com determinação no preparo da
bela miss. (** Dress: Samuel Oliveira)
a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR
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Para poucos & bons

O novo lançamento Top Life, da Imobiliária Morena, já faz o maior sucesso. Com
excelente localização e projeto inovador o novo empreendimento é Absoluto em
vendas com vista privilegiada -, e fica no alto da Paraná.
THIAGO CASONI

DEUSI COSTA, empresária do
ramo fitness, faz parte da nova
diretoria 2020 / 2023 da Câmara da Mulher Empreendedora e
Gestora que toma posse oficial
em Março, mas que já está
atuante.

TORTA DE PÃO DE FORMA!
INGREDIENTES
l3 pacotes de pão de
fôrma (retire a casca)
lMaionese
lRequeijão
cremoso
l300g batatas cozidas
e espremidas
RECHEIO

l1kg de frango

desfiado

l200g molho de
ltomate
l200g requeijão
l1cebola picada
l2dentes de alho picados
lSalsinha e cebolinha a gosto
l1lata de milho escorrido
lSal e
lPimenta a gosto

DECORAÇÃO
l1pacote de batata palha
l1cenoura ralada
l1lata de milho
l1lata de ervilha
l1beterraba ralada
l2tomates

MODO DE PREPARO
Para o recheio, refogue a cebola e o
alho até dourar levemente, acrescente
o frango, tempere com sal e pimenta
e coloque o restante dos ingredientes.
Deixe cozinhar e reduzir até obter um
recheio cremoso. Deixe esfriar. Para a
cobertura, misture a batata, o requeijão e a maionese até ficar um creme
liso, tempere com sal e pimenta. Para
montagem -, Em um aro redondo ou
fôrma à sua escolha, intercale as camadas de pão e recheio até completar
o recipiente. Deixe descansar por 30
minutos na geladeira. Passe a cobertura com uma espátula e decore com
a cenoura, beterraba, milho, ervilha e
batata palha. Descasque os tomates e
enrole formando a flor.
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CLASSIFICADOS

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

TRIBUNA HOJE NEWS, 11 DE SETEMBRO DE 2020

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

ESPORTE
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Afsu é líder na LNF
Na noite da quar ta-feira (9) o
Umuarama recebeu o Jaraguá pela
Liga Nacional de Futsal (LNF), no
Ginásio de Esportes Amário Vieira
da Costa. Com por tões fechados
devido à pandemia o time da casa
bateu o Jaraguá por 3x1 e agora é
líder no grupo C.
O primeiro tempo começou com
marcação forte do Umuarama. O primeiro gol foi marcado por Ouchita e,
em contrapartida, o goleiro Alê Falcone garantia a defesa do time. No
finzinho do primeiro tempo o Umuarama ampliou com Caio Jotinha.
No segundo tempo o Umuarama
continuou marcando pressão, mas
o Jaraguá esboçou uma reação com
Oitomeia, que descontou. Restando
poucos instantes para o fim da partida, Mura ampliou e fechou o placar.
O Umuarama agora tem 8 pontos.
EXTRAVIO DE ALVARÁ
INFINITY MONEY FACTORING
LTDA, inscrita sob nº CNPJ
22.375.864/0001-20, estabelecido na Avenida Presidente Castelo
Branco, 3806, Edifício Itália, sla
204, 2º Andar, Zona I, CEP 87501170, cidade de Umuarama Estado
do Paraná, comunica para os devidos fins o extravio de seu alvará
municipal nº 32.170. Com esta
publicação o mesmo torna-se sem
valor legal e comercial.

ALUGA-SE
SALAS COMERCIAIS: 05(cinco)
salas comerciais localizadas no
EDIFÍCIO VERDES MARES. Rua
Dr. Rui Ferraz de Carvalho, 4212,
próximo a Prefeitura Municipal
de Umuarama.
Mais informações tratar pelos
telefones (44) 98837-6027 ou
(44) 99957-0013.
CASAS: 02 (duas) casas,
sendo uma com piscina e
uma sem piscina.
Mais informações tratar pelos
telefones (44) 98837-6027 ou
(44) 99957-0013.
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UNIPAR
EAD/UNIPAR CONNECT

Evento discute presteza das
startups e casos de sucesso
Com temas voltados para as
tendências profissionais no póspandemia, a segunda edição do
‘EAD Connect’ foi um sucesso,
reunindo estudantes e profissionais
da comunidade de diversos estados
do Brasil. O evento foi transmitido
dos estúdios da TV UP em Umuarama
e os estudantes acompanharam as
palestras por meio da ferramenta AVA
(Ambiente Virtual de Aprendizagem);
já as pessoas da comunidade,
pelo canal da Unipar no Youtube.
A primeira palestra foi sobre as
principais dificuldades e cases de
sucesso das startups, trazidas pela
analista de sistemas e cofundadora
da Orbital Aceleradora, Ana Carolina
Ebenau, de São Paulo.
O segundo tema, Protagonismo
feminino: a valorização da mulher no
mercado de trabalho, foi ministrado
pela engenheira agrônoma Daniela
Alves, de Maringá. Na sequência,
os convidados foram o CFO da
multinacional Sancor Seguros, Rafael
Gozer, e o head da GazinCred S/A,
Maykon Costa, ex-alunos da Unipar.
O EAD Connect terminou com
palestra dos ex-alunos da Unipar,
Diógenes Ferreira, Fabio de Souza,

Leandro Cavalieri e Jane Panaro, e do
coordenador do Núcleo de Ciências
Exatas e Tecnológicas da Unipar/
EAD, Cleber Relli. Os profissionais
discutiram o impacto da covid-19
para o setor de TI (Tecnologia
da Informação), analisando as
perspectivas promissoras para a área.
Os interessados em assistir às
palestras podem acessar os links:
https://youtu.be/8ffkmJl3rYM
https://youtu.be/1CeGk4tHTAo
https://youtu.be/VB5RDdTSeSQ
https://youtu.be/FznWfWyVdFg

Engenheira agrônoma Daniela
Alves fala do protagonismo
feminino no mercado de trabalho
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NOTÍCIAS DA UNIPAR
PREPARE-SE PARA O VESTIBULAR

O papel da graduação no desenvolvimento
de competências profissionais
Conhecimento prático ou teórico: o que é mais valorizado pelo mercado de trabalho?

E

mbora as duas coisas não estejam
completamente dissociadas, há
quem diga que as empresas modernas
preferem colaboradores mais
“práticos” e “flexíveis” em suas áreas
de atuação.
Essa afirmação, de fato, não está
completamente errada, mas é um
equívoco acreditar que um diploma de
graduação é secundário ou tem pouco
valor. Na verdade, quando um aluno
conclui um curso superior ele recebe
muito mais do que uma certificação.
Essa é, sim, uma comprovação de
que o estudante passou por diversas
etapas essenciais em sua formação
e adquiriu algumas soft skills,
habilidades que podem não estar
diretamente ligadas ao currículo, mas
que farão a diferença no dia a dia de
trabalho de uma empresa.
É inegável que o diploma é a
representação máxima de um curso
de graduação. Aos olhos da lei, um
profissional está apto para exercer
a profissão quando recebe essa
chancela de uma instituição de ensino.
Porém, além do conteúdo que ficará
registrado no histórico escolar, a
etapa de graduação representa um
momento único na vida de qualquer
pessoa.

autonomia está mais preparado para
tomar decisões.
Trabalho em equipe Muitos
trabalhos desenvolvidos na faculdade
requerem a participação de vários
alunos. Entender as necessidades e
características de cada um e saber
como gerenciar a divisão de tarefas,
tornando o trabalho mais simples
e proveitoso para todos, é uma
característica muito desejada pelas
empresas.
Desenvolvimento do pensamento
crítico Pessoas com opiniões distintas
e pontos de vista diferentes podem
ter muito a acrescentar em um
projeto quando se reúnem. Saber
ouvir e considerar as ideias de todos

e transformar esses pensamentos em
ação é parte importante do cotidiano
universitário. Quanto maior for a sua
capacidade de refletir sobre o que é
dito, maiores serão as chances de você
se destacar.
Expressão e comunicação A
maneira como você se comunica
diz muito sobre a sua formação. Os
que são capazes de se expressar
com clareza, seja na escrita ou na
fala, costumam ser mais assertivos
e têm melhores oportunidades. Os
trabalhos, as provas e o diálogo com
os professores ajudam a desenvolver
essas características, tornando-o mais
preparado para enfrentar desafios.

[Fonte: Blog EAD-UNIPAR]

Habilidades conquistadas na
universidade
Maior autonomia Em cursos
de graduação a autonomia do
universitário é colocada à prova
todos os dias. Diferentemente do
ritmo das aulas no Ensino Médio,
no Ensino Superior o interesse do
aluno pelo conhecimento que vai
além das disciplinas é que acaba
fazendo a diferença. Quem desenvolve

Com conceito máximo na avaliação do Ministério da Educação,
conquistado no recente processo de recredenciamento, a
Universidade Paranaense oferece mais de cem opções de cursos
de graduação [presencial, semipresencial e a distância], que
contemplam todas as áreas do conhecimento.
Saiba mais em unipar.br

