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Prefeito de Altônia 
é multado pelo TCE 
por falta de aportes 
previdenciários 
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Vacinação prorrogada 
A Secretaria da Saúde prorrogou a Campanha Nacional de 

Vacinação contra Poliomielite no Paraná até se esgotarem os 
estoques de vacinas ou que seja atingida a meta preconizada 
pelo Ministério da Saúde, de 95% de cobertura vacinal. Em 

Umuarama, já foram aplicadas 3.675 doses, 69,47% do previsto, 
que são 5.290 crianças. Para alcançar a meta, estão sendo feitos 

drivethru e ações em praças públicas. 

Prefeito de Douradina 
não comprova 
exoneração da filha 
e é alvo de processo 

Prorrogada consulta 
pública sobre 
implantação de 
colégios cívico-militares 

O MPE (Ministério Público Eleitoral) apresentou à Justiça Eleitoral quatro ações de impug-
nação de candidaturas em Umuarama, todas para a Câmara. Apenas um dos candidatos 
não apresentou defesa. Os pedidos são de casos que se enquadram na Lei de Inelegibili-

dade (candidato enquadrado como ficha-suja) e problemas de filiação partidária. 
l Pág. 8 

MPE pede a impugnação de 4
candidaturas em Umuarama
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EM VIRTUDE DO FERIADO DO 

DIA DOS FINADOS, O JORNAL 

TRIBUNA HOJE NEWS 

NÃO CIRCULARÁ NESTA 

TERÇA-FEIRA.
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Post apagado
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, apagou mensagem 
no Twitter em que criticava o presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ). Na mensagem, Salles chamou Maia de Nhonho 
(personagem do seriado Chaves) em resposta a críticas que recebeu. 
“O ministro Ricardo Salles, não satisfeito em destruir o meio 
ambiente do Brasil, agora resolveu destruir o próprio governo”, 
escreveu Maia, em post publicado no sábado (14). Em nova 
mensagem publicada ontem (29), Salles disse que foi avisado de que 
alguém utilizou indevidamente sua conta no Twitter durante a noite 
e que, apesar de diferenças de opinião, sempre manteve relação 
cordial com o presidente da Casa. Pouco depois, a conta de Salles 
apareceu como “excluída” do Twitter.

Decreto revogado
Diante da repercussão negativa na quarta, o presidente Jair 
Bolsonaro decidiu revogar o decreto que autorizou a realização 
de estudos de modelagem para Parcerias Público-Privadas (PPP) 
na construção e gestão de UBSs. Bolsonaro escreveu no Facebook 
que a narrativa de privatização do SUS é falsa e que o espírito do 
decreto era permitir encerrar obras inacabadas. “Temos mais de 4 
mil UBSs e 168 UPAs inacabadas. Faltam recursos para conclusão 
das obras, aquisição de equipamentos e contratação de pessoal”.

Improcedente
Denúncia feita ao TCE de possíveis irregularidades nas obras de 
reforma da Praça Santos Dumont, em Umuarama, foi julgada 
improcedente. Na representação da Lei nº 8.666/93, feita pela 
bancada de oposição da Câmara, foi apontado aditamento 
sem atendimento aos aplicáveis ditames legais, despesas 
sem dotação orçamentária, ausência de entrega de parte dos 
serviços no projeto, e defeito no sistema de iluminação. Após 
a apresentação dos documentos pelo prefeito do município, o 
TCE, julgou a denúncia improcedente.

Propaganda 
excluída
A Justiça eleitoral de Altônia 
determinou a exclusão 
de material de campanha 
apresentada em fanpage do 
Facebook, de coligação que 
disputa eleição em São Jorge do 
Patrocínio. Candidatos à reeleição 
forma denunciados pela 
coligação concorrente referente 
à vídeo em que candidatos a 
prefeito e vice, aparecem em 
hospital do município, utilizando 
estrutura e funcionários públicos 
(trabalhando). Ainda existe 
trecho em que Secretária de 
Saúde aparece junto com 
candidatos, que prometem 
melhorar condições de saúde 
pública no município. A Justiça 
deu prazo de 24 horas para a 
exclusão do material e prazo de 5 
dias para defesa.

Imposto digital
O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, voltou a defender 
a criação de um imposto 
sobre transações financeiras 
realizadas por meio digital, 
que ele chamou de “digitax”. 
Guedes disse que, para ele, 
“o imposto está morto”, mas 
alertou que, sem os recursos 
que viriam com esse tributo, ele 
não pode aprovar a proposta 
em discussão no Congresso 
que derruba um veto do 
presidente Jair Bolsonaro no 
atendimento, até o final de 
2021, a desoneração da folha 
de pagamento de 17 setores 
da economia. Guedes também 
voltou a negar relação do 
possível novo imposto com a 
antiga Contribuição Provisória 
Sobre Movimentação 
Financeira (CPMF).
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Prefeito de Altônia é multado por 
falta de aportes previdenciários

O Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná (TCE-PR) emitiu Parecer 
Prévio pela desaprovação das con-
tas de 2018 do Município de Altô-
nia (84 quilômetros de Umuarama), 
de responsabilidade do adminis-
trador na gestão 2017-2020. O 
motivo foi a ausência de aportes 
para a cobertura do déficit atuarial 
do regime próprio de previdência 
social (RPPS) na forma apurada 
no laudo atuarial da entidade. 
Naquele ano, a falta de repas-
ses obrigatórios à previdência 
municipal totalizou o montante 
de R$ 4.036.747,31.

Além dessa irregularidade, os 
membros da Segunda Câmara da 
Corte ressalvaram as divergências 
de dados entre o Balanço Patrimo-
nial emitido pela contabilidade 
municipal e anexado à Prestação 
de Contas Anual (PCA) e o encami-
nhado ao Sistema de Informações 
Municipais – Acompanhamento 

Vereadores julgarão parecer
Após o trânsito em julgado do processo, o Parecer Prévio do TCE-PR será 

encaminhado à Câmara Municipal de Altônia. A legislação determina que cabe aos 
vereadores o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal. Para 

desconsiderar o juízo técnico do Tribunal expresso no parecer, são necessários dois 
terços dos votos dos parlamentares.

Mensal (SIM-AM) do Tribunal.
A Coordenadoria de Gestão 

Municipal (CGM) do TCE-PR e o 
Ministério Público de Contas (MPC-
-PR) se manifestaram pela emissão 
de parecer propondo a desaprova-
ção das contas do município, com 
ressalva e aplicação de multa ao 
prefeito. Esse foi o entendimento 
adotado pelo relator do processo, 
conselheiro Ivan Bonilha.

O prefeito foi multado em R$ 
4.264,00 devido à irregularidade 
das contas. A sanção está prevista 
no artigo 87, inciso IV, da Lei Orgâ-
nica do TCE-PR (Lei Complementar 
Estadual nº 113/2005). Ela cor-
responde a 40 vezes o valor da 

Unidade Padrão Fiscal do Estado 
do Paraná (UPF-PR). Esse indexa-
dor, que tem atualização mensal, 
valia R$ 106,60 em setembro, 
mês quando o processo foi julgado.

Os demais membros da Segunda 
Câmara acompanharam o voto do 
relator, por unanimidade, na sessão 
plenária virtual nº 12, concluída em 
24 de setembro. Cabe Recurso con-
tra a decisão expressa no Acórdão 
de Parecer Prévio.

A reportagem do Jornal Tribuna 
Hoje News tentou manter contato 
com o prefeito do município, mas 
as ligações telefônicas não foram 
atendidas e não houve retorno até 
o fechamento desta edição.

TCE e o Ministério Público de Contas emitiram parecer propondo a desaprovação das contas do município, com ressalva e aplicação de multa ao prefeito

DIVULGAÇÃO
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Prefeito não
exonera filha

Em p r ocesso  de 
Tomada de Contas Extraor-
dinária, o Tribunal de Con-
tas do Estado do Paraná 
(TCE-PR) vai apurar possí-
veis danos ao cofre muni-
cipal de Douradina (57 qui-
lômetros de Umuarama), 
decorrentes do descumpri-
mento de decisão da corte 
pelo atual prefeito João 
Jorge Sossai (gestão 2017-
2020). Ele não comprovou à 
corte que cumpriu a ordem 
de cientificar sua filha Bruna 
Larissa de Oliveira Sossai 
da negativa de registro no 
cargo de psicóloga do qua-
dro municipal.

Bruna Sossai havia 
sido classificada em pri-
meiro lugar em sua área 
profissional no processo 
seletivo regulamentado 
pelo Edital n° 14/2017, 
lançado pela Prefeitura de 
Douradina para a contra-
tação temporária de nutri-
cionista, farmacêutico, 
fisioterapeuta e psicólogo. 
Ao julgar esse processo 
de admissão de pessoal 
(Acórdão nº 566/20), a 
Primeira Câmara do TCE 
concedeu registro aos atos 
de nomeação dos demais 
profissionais e negou 
registro à admissão da 
filha do prefeito.

Em seu voto, o relator 
do processo, conselheiro 
Fabio Camargo, conside-
rou que a nomeação da 
profissional ofendeu os 
princípios constitucionais 
da impessoalidade e da 
moralidade, tendo em 
vista que o único critério 
adotado no procedimento 
seletivo foi meramente 

subjetivo: a análise de 
títulos.

Ao julgar Embargos de 
Declaração interpostos 
pelo prefeito contra aquela 
decisão, processo relatado 
pelo mesmo conselheiro, 
a Primeira Câmara da 
Cor te determinou ainda 
que o gestor comprove 
que notificou sua filha da 
decisão contida no Acór-
dão nº 566/20 daquele 
colegiado, que negou sua 
admissão para o cargo 
de psicóloga devido ao 
parentesco com o gestor. 
A decisão foi tomada com 
base no Prejulgado nº 11 
do TCE-PR. O prazo de 15 
dias para a comprovação 
passou a contar em 8 de 
outubro, dia seguinte à 
publicação do Acórdão, na 
edição nº 2.397 do Diário 
eletrônico do TCE-PR.

Caso Jorge Sossai 
não comprove o cumpri-
mento da determinação, 
será multado com base 
no artigo 87, inciso III, da 
Lei Orgânica do TCE-PR. A 
sanção corresponde a 30 
vezes o valor da Unidade 
Padrão Fiscal do Estado do 
Paraná (UPF-PR) e, neste 
mês, totaliza R$ 3.205,80.

PALAVRA DO PREFEITO
Em contato com o pre-

feito João Jorge Sossai, o 
mesmo relatou que não 
nada de errado na con-
tratação da filha e que 
já prestou informações 
a respeito ao Tribunal de 
Contas do Estado, mas 
novamente solicitou à 
equipe Jurídica que ana-
lise a decisão.

Aulas presenciais
O deputado federal 
Ricardo Barros (PP), líder 
do Governo na Câmara, 
defende a volta imediata às 
aulas presenciais. Segundo 
Barros, o retorno será 
importante para que a 
“imunidade de rebanho” 
à covid-19 seja adquirida. 
Médicos ouvidos pela 
Comissão Externa de 
Enfrentamento à Covid-
19 também defenderam 
a volta imediata às aulas 
presenciais, porém reiteram 
para o cuidado com a 
flexibilização responsável.

Aulas presenciais II
No Paraná, o secretário da 
Educação, Renato Feder, 
afirma que é o setor de 
Saúde quem saberá definir 
com exatidão e segurança 
sobre o retorno presencial 
das aulas. Feder teme 
a evasão escolar, prevê 
a fuga de “dezenas de 
milhares de alunos” e diz 
que, por isso, a Secretaria 
da Educação tem buscado 
protocolos seguros para a 
volta das aulas nas escolas.

Infraestrutura logística
Segundo o Ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio de 
Freitas, o novo pacote de 
concessões rodoviárias do 
Paraná deve receber R$ 100 
bilhões em investimentos ao 
longo do prazo de contrato. 
“Vai significar mais obras de 
infraestrutura logística, com 
isso concretizar uma das 
perspectivas do Estado que é 
transformar o Paraná no hub 
logístico da América do Sul”.

Nota 10
A rede estadual do Paraná 
melhorou todas as suas 
notas no Sistema de 
Avaliação da Educação 
Básica. Em entrevista a 
O Globo, o governador 
Ratinho Junior comemora o 

feito e afirma que “vem da 
área educacional a conquista 
que mais me gratificou 
em quase dois anos de 
gestão. O Paraná teve a 
maior evolução dos últimos 
15 anos na avaliação da 
qualidade do ensino público, 
conforme mostrou o Ideb, 
organizado pelo Ministério 
da Educação”.

Consulta Pública
A Secretaria da Educação 
e do Esporte do Paraná 
prorrogou para até esta 
sexta-feira (30) o prazo 
de votação na consulta 
pública que vai decidir 
sobre a migração de 216 
escolas tradicionais para 
o modelo Cívico-Militar. O 
novo prazo permite que as 
escolas atinjam o quórum 
mínimo, mais da metade 
da comunidade escolar 
precisa registrar voto.

Apoio Emergencial
O BNDES (Banco Nacional 
de Desenvolvimento 
Econômico e Social) atingiu 
R$ 105 bilhões concedidos 
como apoio emergencial 
desde o início da pandemia 
do novo coronavírus, em 
março deste ano. O recurso 
foi destinado a 258 mil 
empresas brasileiras que 
respondem pela geração de 
8,5 milhões de empregos.

SUS
Após a repercussão 
negativa de um decreto 
que permitia ao Ministério 
da Economia realizar 
estudos para privatizar 
Unidades Básicas de 
Saúde do SUS, o governo 
revogou a medida. Nas 
redes sociais, porém, 
o presidente Bolsonaro 
deixou em aberto uma 
possível reedição do ato 
“em havendo entendimento 
futuro dos benefícios 
propostos” por ele.
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Consulta pública sobre colégios 
cívico-militares é prorrogada

A Secretaria da Educação e do 
Esporte do Paraná prorrogou até hoje 
(sexta-feira, 30) o prazo de votação na 
consulta pública que vai decidir sobre a 
migração de 216 escolas tradicionais 
para o modelo cívico-militar. O novo 
prazo permite que as escolas atinjam 
o quórum mínimo – mais da metade da 
comunidade escolar precisa registrar voto.

Até o início da noite da quarta-feira 
(28), 70% do quórum mínimo dos pais, 
alunos, funcionários e professores 
somando todas as escolas seleciona-
das haviam participado (mais de 48 mil 
pessoas). Das 216 escolas, 52 delas já 
alcançaram quórum mínimo, com maio-
ria dos votos a favor do novo modelo.

Em Umuarama, as instituições que 
participam da votação são os Colégios 
Monteiro Lobato, Dra. Zilda Arns e 
Padre Manuel da Nóbrega.

Durante a quinta e sexta-feira, as 
escolas continuaram com o processo 
de consulta pública. A comunidade 
escolar precisa ir presencialmente às 
instituições, entre às 08h e 20h. O 
resultado total da votação será divul-
gado na sexta-feira (30).

GESTÃO 
O modelo de escolas cívico-milita-

res vai proporcionar mais aulas aos 

estudantes, aprimorando a qualidade 
do ensino. “Teremos aulas adicionais 
de Português, Matemática e Civismo, 
para estudar leis, Constituição Federal, 
papel dos três poderes, ética, respeito 
e cidadania. Os alunos vão estudar 
mais”, explica Renato Feder, secre-
tário da Educação e do Esporte. No 
Ensino Médio, haverá, ainda, a adição 
da disciplina de Educação Financeira.

Além de questões curriculares, outra 
mudança trazida pela nova modalidade 
de ensino, que será aplicada em escolas 
do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 

e no Ensino Médio, é a gestão compar-
tilhada entre civis e militares.

O diretor-geral e o diretor auxiliar 
permanecem sendo civis e as aulas 
continuam sendo ministradas por pro-
fessores da rede estadual, enquanto 
o diretor cívico-militar será responsá-
vel pela infraestrutura, patrimônio, 
finanças, segurança, disciplina e 
atividades cívico-militares.

Haverá, também, de dois a quatro 
monitores militares do Corpo de Mili-
tares Estaduais Inativos Voluntários 
(CMEIV), conforme o tamanho da escola.

Consulta
Fazem parte da comunidade escolar 
professores, funcionários e pais de alunos 
matriculados na instituição. Caso o 
estudante seja maior de idade (18 anos), 
também participa da consulta. Para votar 
na consulta pública é necessário levar 
documento pessoal com foto, e recomen-
da-se que cada pessoa leve sua própria 
caneta. Pais ou responsáveis votam de 
acordo com o número de estudantes 
matriculados sob sua tutela na escola, 
ou seja, uma mãe com três filhos pode 
votar até três vezes. Estão sob consulta 
da comunidade colégios em regiões com 
alto índice de vulnerabilidade social, 
baixos índices de fluxo e rendimento 
escolar, conforme a legislação aprovada 
pela Assembleia Legislativa. As escolas 
também precisam estar em municípios 
com ao menos duas escolas estaduais 
na área urbana.
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Governo do Estado prorroga 
vacinação contra poliomielite

A Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa) prorro-
gou a Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra 
Poliomielite no Paraná, a 
partir do dia 31 de outu-
bro, até se esgotarem 
os estoques de vacinas 
ou até que seja atingida 
a meta preconizada pelo 
Ministério da Saúde, de 
95% de cobertura vacinal.

As doses serão dis-
ponibilizadas às crian-
ças de um até os cinco 
anos incompletos, nas 
salas de vacinas das 
unidades de saúde, 
atentando para o cur to 
prazo de validade após 
a abertura dos frascos.

A decisão foi tomada 
após análise do resultado 
parcial da campanha no 
Estado, que constatou 
cobertura vacinal de ape-
nas 50,2% até a última 

terça-feira, 27, já que 
nenhuma das 22 regio-
nais de Saúde do Paraná 
atingiu a cobertura vaci-
nal de 95%. Na 12ª Regio-
nal de Saúde, 13.579 
crianças devem receber a 
vacina e até terça haviam 
sido aplicadas 10.099 
doses (74,37%).

E m  U m u a r a m a , 
segundo a Secretaria 
Municipal da Saúde, 
foram aplicadas 3.675 
doses até quarta-feira – 
69,47% do total previsto, 
de 5.290 crianças (957 
de um ano, 948 de dois, 
902 de três e 868 até 
cinco anos incompletos). 
A meta é imunizar pelo 
menos 5.025 crianças. 
Para isso, a Secretaria 
de Saúde tem ampliado 
as oportunidades para os 
pais levarem seus filhos 
às unidades de saúde, 

com horários amplia-
dos, e também realizado 
ações paralelas como dri-
vethru e oferta da vacina 
em praças públicas.

Em virtude do feriado 
pelo Dia do Ser vidor 
Público, transferido por 
decreto para sexta-feira, 

30, o atendimento que 
estava agendado para a 
UBS Bem-Estar foi sus-
penso. A vacinação con-
tinuará normalmente 
na próxima semana, 
em todas as unidades, 
no horário normal de 
atendimento.

EM Umuarama, Secretaria de Saúde, aplicou 3.675 doses da vacina até a 
quarta-feira

DIVULGAÇÃO

Índice em % AGO SET ano 12m 
IPCCA (IBGE) 0,64 - 1,34 3,14
IGP-M (FGV) 4,34 3,23 18,10 20,93
IGP-DI (FGV) 3,30 - 14,80 18,44

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
28/9 a 28/10 0,5000 0,1159 0,0000
1/10 a 1/11 0,5000 0,1159 0,0000
2/10 a 2/11 0,5000 0,1159 0,0000
3/10 a 3/11 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +3,32% 19,29 
Vale ON +2,92% 62,02 
ItauUnibanco PN +0,50% 23,90 
Bradesco PN -1,00% 20,79 
Viavarejo ON +4,35% 18,25 
Cogna ON +6,82% 4,54

IBOVESPA: +1,27% 96.583 pontos

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

Iene 104,70
Libra est. 0,78
Euro 0,86
Peso arg. 78,32

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL 0,0% 5,7640 5,7650 +2,7%
PTAX  (BC) +1,0% 5,7797 5,7893 +2,6%
PARALELO +0,5% 5,6000 6,0600 +3,1%
TURISMO +0,5% 5,6000 6,0400 +3,1%
EURO 0,0% 6,7374 6,7393 +1,9%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (SET) 1.646,68 1,21 3,33 3,94
Oeste (SET) 1.685,93 1,92 4,93 6,15

DÓLAR 29/10

Iene R$ 0,0552
Libra est. R$ 7,45
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1215,07guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 29/10

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

INDICADORES  ECONÔMICOS

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

Em 29/10 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 170,00 6,3% 14,1%
SOJA Paranaguá 157,00 -1,9% 4,7%
MILHO Cascavel 74,00 10,4% 29,8%

SOJA 1.051,75 -5,50 5,9%
FARELO 376,90 0,20 13,6%
MILHO 398,50 -3,00 9,3%
TRIGO 603,75 -5,00 9,9%

SOJA 146,47 0,0% 11,9%
MILHO 67,93 1,4% 28,3%
TRIGO 75,00 2,7% 15,2%
BOI GORDO 254,68 1,1% 7,9%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 29/10 PR DIA 30d.

Em 29/10 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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Decisão
É notório o perfil do ministro 
presidente do Supremo 
Tribunal Federal, Luiz Fux, de 
não entrar em bola dividida 
em assuntos polêmicos, 
tampouco antecipar decisões. 
Mas as autoridades do Rio 
de Janeiro que passaram 
por seu gabinete há dias 
com comitiva - entre eles o 
governador interino, Cláudio 
Castro, e o presidente da 
Alerj, André Ceciliano - saíram 
esperançosas de que ele 
compreendeu a importância, 
para o Estado do Rio de 
Janeiro, de adiar a decisão 
no plenário sobre liminar 
que barrou a nova Lei de 
Redistribuição dos Royalties 
do petróleo. Fux agendou para 
3 de dezembro o julgamento. 
Mas, na reunião, indicou que 
conversará com a ministra 
Cármen Lúcia, relatora do 
caso, e poderá responder 
dentro dos 15 dias se adia ou 
não o julgamento.

Memória
Em 2013, a ministra Cármen 
Lúcia barrou a lei, promulgada 
por Dilma Rousseff, que muda 
a distribuição dos royalties do 
petróleo, priorizando repasses 
de valores para todos os estados 
e os municípios do País, e 
retirando a concentração sobre 
Rio, SP e ES.

Caixa
O Estado do Rio pode perder 
R$ 57 bilhões, até 2025, caso 
o STF valide a lei aprovada no 
Congresso Nacional. Enquanto 
isso, por direito adquirido no 
Congresso, os outros estados 
aguardam ansiosos os repasses.

Opção
A ideia levada pelas 
autoridades fluminenses é 
que o STF abra uma discussão 
ampla e com eventual 
arbitragem entre os estados 
para que se faça valer a Lei, 
mas que o Rio não perca 
a bolada que garante sua 
sobrevivência no caixa.

Classificados
Prestes a ser vendida no plano 
de desestatização, a Empresa 
Gestora de Ativos (EMGEA) 
deu um salto tecnológico 
que pode valorizá-la: lançou 
plataforma digital para vender 
seus imóveis com descontos 
de até 70%. A estatal tem 
cerca de 2,5 mil imóveis 
(terrenos, inclusive) em 
todo o Brasil, retomados de 
inadimplência na Caixa.  

Posse polêmica
A situação só piora em Santa 
Catarina. A governadora 
provisória Daniela Reinehr vai 
ser cobrada pela Confederação 
Israelita do Brasil sobre 
posição do seu pai, professor 
de História, que teria negado o 
holocausto.

Logo ali
Portugal é o próximo a decretar 
eventual lockdown com a 
segunda - e mais forte - onda de 
covid-19. Está agendada para 
amanhã reunião extraordinária 
do Conselho de Ministros do 
governo para decidir sobre a 
limitação de circulação no país.

MERCADO
Assalto aéreo
Passagens caríssimas, aviões 
lotados - com passageiros ombro 
a ombro - e conexões longas, 
com voos de 10 a 26 horas 
de duração para trechos que 
durariam 1 hora e 40. É o novo 
assalto aéreo. E a Anac nem aí.

Olho Vivo!
E a Vivo continua na mira de um 
cliente em Brasília. Apesar de 
todos os argumentos técnicos e 
provas sobre descumprimento 
de contrato, a área técnica tentou 
convencer o cidadão a entender 
a situação. A audiência na Justiça 
do DF já está marcada. 

Convenção
Coletiva

Foi iniciada esta 
semana, a rodada de 
negociações entre o Sin-
dicato dos Empregados 
do Comércio e o Sindi-
cato do Comércio Vare-
jista de Umuarama (Sin-
dilojistas). A finalidade é 
definir detalhes sobre a 
Convenção Coletiva de 
2020-2021. A principal 
preocupação dos dois 
sindicados é a res-
peito da manutenção 
dos empregos em um 
possível cenário onde 
ocorra uma segunda 
onda da covid-19.

França, Por tugal e 
Alemanha já sentem a 
segunda onda do coro-
navírus. A Alemanha 
imporá lockdown emer-
gencial de um mês, que 
inclui o fechamento de 
restaurantes, academias 
de ginástica e teatros 

para reverter um pico de 
casos de coronavírus que 
pode sobrecarregar os 
hospitais, disse a chan-
celer Angela Merkel, na 
última quarta-feira (28).

A par tir de 2 de 
novembro, reuniões par-
ticulares serão limitadas 
a dez pessoas de, no 
máximo, duas casas. 
Restaurantes, bares, tea-
tros, cinemas, piscinas e 
academias de ginástica 
serão fechadas, e shows 
serão cancelados.

Competições espor-
tivas profissionais só 
poderão ser realizadas 
sem espectadores. As 
pessoas serão exor-
tadas a não viajar por 
razões que não sejam 
essenciais, e pernoites 
em hotéis só estarão 
disponíveis para viagens 
de negócios.

SINDICATOS preocupados com uma possível segunda onda de covid-19

DIVULGAÇÃO
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MPE apresenta ação de impugnação 
contra 4 candidatos em Umuarama
O Ministério Público Eleitoral 

(MPE) apresentou à Justiça Elei-
toral quatro ações de impugnação 
de candidaturas em Umuarama. 
Destes – todos referentes à can-
didatos às cadeiras na Câmara 
– apenas um não apresentou 
recurso contra a decisão.

De acordo com o chefe do 
Cartório Eleitoral de Umuarama, 
Carlos Sergio Furlan, os pedidos 
de impugnação são de casos que 

se enquadram na Lei de Inelegi-
bilidade (candidato enquadrado 
como Ficha Suja) e problemas de 
filiação partidária.

HOMICÍDIO
Um dos candidatos, filiado ao 

PRTB (Par tido Renovador Traba-
lhista Brasileiro) cumpriu pena 
por homicídio. Ele respondeu ao 
crime comum, julgado pela Jus-
tiça Estadual e, mesmo assim, 

fica inelegível pelo período de 8 
anos, mesmo após a extinção 
da punibilidade.

Outros dois candidatos do 
mesmo par tido, apresentaram 
problemas na filiação partidária. 
Um deles estava filiado em outro 
par tido, mesmo assim, tenta 
concorrer pelo PRTB. O terceiro, 
segundo o chefe do car tório, 
desobedeceu ao prazo, que foi 
até o dia 4 de outubro, para se 
filiar ao partido.

Estes casos foram levados à 
segunda instância, pois os advoga-
dos do partido recorreram e ainda 
estão sendo analisados.

Ainda de acordo Furlan, houve 
um caso em que a ação de impug-
nação feita pelo Ministério Público 
Eleitoral em que o candidato não 
recorreu. Este, que pertence ao 
Podemos, também apresentou pro-
blemas na filiação partidária.

“Em todos os casos, os can-
didatos foram intimados para 
apresentar defesa em 7 dias e, 
depois são julgados. A par tir da 
decisão, é que haverá, ou não a 
impugnação e o indeferimento do 
registro de candidatura. Em todos 
os casos, os par tidos também 
foram comunicados.

Preparação das urnas eletrônicas

Na manhã de ontem (quinta-feira, 29), ocorreu no Fórum Eleitoral de 
Curitiba uma cerimônia, denominada Geração de Mídias e Carga e Lacração, 

com respeito às dez zonas eleitorais da capital, para o primeiro turno das 
Eleições 2020, marcado para 15 de novembro. Representantes de partidos 
políticos, coligações, Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB-PR) acompanharam o evento público.
No depósito de urnas do Fórum Eleitoral de Curitiba, onde são armazenados 

os equipamentos eletrônicos, começaram a ser executadas, pelos servidores 
e técnicos habilitados pelos cartórios eleitorais, os testes de funcionamento, a 

identificação e a colocação de lacres e outras providências.
Em Umuarama, de acordo com Carlos Sergio Furlan, a previsão é de a ceri-

mônia de Geração de Mídias e Carga e Lacração aconteça no final de semana 
que antecede a eleição.

GERAÇÃO de Mídias e Carga e Lacre das urnas será no final de semana que antecede as eleições

DIVULGAÇÃO
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Mulher presa com crack
escondido na genitália

Policiais militares de Umua-
rama detiveram uma mulher que 
foi acusada de tráfico de drogas. 
Ela escondia dezenas de pedras de 
crack nas par tes íntimas. A desco-
ber ta foi feita por uma policial mili-
tar feminina que procedeu a revista 
e recolheu o entorpecente.

De acordo com o relatório policial, 
as equipes do 25º Batalhão realizavam 
patrulhamento pelo centro da cidade, 
quando avistaram a mulher em atitu-
des suspeitas nas imediações da Esta-
ção Rodoviária.

A mulher foi abordada e e, no iní-
cio das averiguações, nada de ilícito 
foi constatado. Todavia, quando as 
mulheres foram informadas que tam-
bém seriam revistadas a suspeita, 
de iniciais L.G.L. dos S. confessou 
que mantinha pedras crack escondi-
das na região íntima. Foram apreen-
didas 40 pedras de crack, além de 
R$ 30 em notas trocadas.

O caso foi levado aos cuidados da Polí-
cia Civil. a mulher de 40 anos de idade foi 
denunciada por tráfico de drogas.

Kombi bate em árvore
e deixa dois feridos
Adriano Cunha de Oliveira, 22 e 

Jone Paulo Santos, 24, moradores 
de Icaraíma, foram levados às pres-
sas por equipes do Samu ao Hospital 
Norospar, em Umuarama, depois que 
foram socorridos após terem se envol-
vido em um acidente na rodovia que 
liga os municípios de Icaraíma e Alto 
Paraíso. Na madrugada da quinta-feira 
(28) a dupla ocupava uma Kombi que 
colidiu contra uma árvore. Não havia 
mais ocupantes no veículo. O veículo 
foi recolhido ao pátio da Polícia Rodo-
viária Estadual (PRE) de Pérola, que 
registrou o boletim de ocorrência.

Oliveira e Santos ficaram enclausu-
rados e foram retirados do veículo por 
profissionais de saúde da Prefeitura de 
Icaraíma e policiais militares.

DROGA estava escondida nas partes íntimas da mulher que foi presa e acusada de tráfico

DIVULGAÇÃO
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Feijoada drive thru
Ainda dá tempo de colaborar com 
a ação do Conselho do Jovem 
Empresário (Conjove) em prol 
da Associação de Amparo aos 
Animais (Saau). Entre em contato 
com a Aciu - (44) 3621-6700 - e 
reserve sua feijoada, ao preço 
de R$ 40. O prato poderá ser 
retirado no sistema drive thru 
neste sábado (31), das 11h às 14h, 
em frente à churrascaria Gauchão 
(saída para Guaíra).

Ração
Como a causa é nobre fica a 
sugestão de colaborar também 
com doação de ração para cães 
ou gatos. Os que contribuírem 
receberão brindes surpresa.

Consulta pública
Através de consulta pública, o 
Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER) apresentou 
o projeto para a duplicação 
da rodovia PR-323 – entre os 
trevos do Gauchão e o acesso 
a Mariluz (4,2 km). Além 
da duplicação, a obra será 
composta por interseções em 
desnível e marginais de sentido 
único.  No trevo do Gauchão 
será construído um viaduto 
com a rodovia rebaixada e uma 
rotatória na parte superior.

Desapropriações
Com alguns questionamentos 
a respeito de possíveis 

desapropriações, os representantes 
do governo do Estado assinalaram 
que a questão está sob análise 
e oportunamente deverá ser 
agendada uma reunião com os 
proprietários. A expectativa é 
que a licitação para contratar 
a empresa seja lançada em 
dezembro. O prazo para concluir a 
duplicação é de dois anos.

Super dicas Sebrae
Em busca de inovações para o seu 
negócio? Sugerimos três opções 
ligadas ao Sebrae: o workshop 
Tendências (transforme sua empresa 
com a ajuda de um especialista 
para repensar o modelo de acordo 
com as tendências do mercado), 
o aplicativo Meu Sebrae o Guia 
de Tendências (reconecte-se aos 
clientes através de uma ferramenta 
inovadora). Saiba como se inscrever 
e baixar o aplicativo em https://
www.sebraepr.com.br/inovacao/.

Passeio rosa
Um passeio ciclístico, neste sábado 
(31),  marcará o encerramento 
da campanha Outubro Rosa, de 
prevenção ao câncer de mama, em 
Umuarama.  A saída será às 8h, 
na entrada da estrada Jaborandi. 
Os participantes definirão seus 
percursos e o tempo de passeio. A 
iniciativa é do Rotary Club Catedral 
e da coordenação do movimento 
Umuarama Rosa, em parceria com 
a Aciu. Inscrições pelo telefone 
(44) 99976-6798.

Vender melhor
O Senac, em parceria com a 
Fecomércio, sindicatos empresariais 
e Sebrae, lançou o curso ‘Aprenda 
a Vender para o Poder Público’. 
Gratuito e e direcionado a pequenos 
empreendedores e colaboradores 
envolvidos diretamente nos 
processos de venda. Serão 
ofertadas inicialmente mil vagas 
na modalidade a distância, com 
tutoria ativa. Todas as informações 
necessárias em  www.pr.senac.br/
aprendavenderpp.

Sem expediente
A prefeitura transferiu o feriado 
referente ao Dia do Funcionário 
Público – comemorado quarta (28) 
para sexta (30). Neste dia não haverá 
expediente de trabalho nos órgãos 
públicos municipais da administração 
direta e indireta – com exceção dos 
serviços essenciais, como funerários, 
varrição de ruas e coleta de lixo.

Nota máxima
Cinco cursos de graduação da UEM 
alcançaram o conceito máximo no 
Enade. Arquitetura e Urbanismo, 
Agronomia, Medicina e os dois 
cursos de Engenharia Civil, 
oferecidos nos câmpus de Maringá 
e de Umuarama, obtiveram o 
conceito 5, em uma escala que 
varia de 1 a 5. Parabéns.

Jovens empreendedores
O 26º Congresso Nacional de 
Jovens Empreendedores (Conaje) 
será realizado nos dias 20 e 21 
de novembro em Foz. Mais de 
300 lideranças foram convidadas 
para as atividades, que incluem 
o Fórum Ibero-Americano de 
Jovens Empresários e o Congresso 
Empresarial Paranaense. Saiba mais 
no site www.congressoconaje.com.br.

“A sorte ajuda os audazes” - Virgílio

Excelente Semana

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

O dia pode começar tenso e você dever ter bastante cuidado para 
não se indispor com ninguém no trabalho. Nas finanças, pode 
ter boas chances de aumentar seus ganhos no fim do dia. No 
amor, quem está livre vai escolher a dedo o crush nas paqueras.

Touro 21/04 a 20/05
Mercúrio retrógrado aconselha você a cuidar melhor da sua 
saúde. Evite assumir mais compromissos do que pode aguen-
tar: respeite os limites do seu corpo e da sua mente. O amor 
pede discrição. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Os astros alertam que você pode ter alguma decepção com cole-
gas ou amigos, especialmente no período da manhã. Além disso, 
a Lua na Casa 11 indica que seu trabalho vai render mais se 
puder agir com autonomia, sem depender do apoio de ninguém. 

Câncer 21/06 a 21/07
Quem trabalha em equipe ou em sociedade vai precisar de 
muito jogo de cintura nesta sexta-feira. Saiba ouvir e esfor-
ce-se para conversar sem brigar.O romance vai exigir muita 
paciência e boa vontade. Contorne as diferenças sem tretas.

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
Terá que se esforçar um pouco para abrir seu coração e 
demonstrar um pouco mais o seu amor pelos parentes. Nos 
assuntos do coração, você vai sentir segurança do que quer 
e vai deixar isso claro a quem quiser se aproximar. 

Aquário 21/01 a 19/02
O céu está tenso e você pode ter muita dificuldade para expli-
car suas ideias e opiniões. Por isso, procure manter a dis-
crição no trabalho e ficar mais de boas hoje. No amor, quem 
está livre pode estar com o coração “fechado para balanço” 
e, nesse caso, você só vai investir num romance se sentir 
que encontrou alguém que realmente combine com você. 

Peixes 20/02 a 20/03
Você pode ter algumas preocupações com grana hoje. Pode receber 
uma multa, ter que pagar algum imposto, algo que não poderá evitar. 
À noite, a Lua vai acentuar a sua criatividade e pode trazer boas 
ideias para ganhar dinheiro e resolver seus assuntos.

No trabalho, explore a sua criatividade, inclusive para fazer uma 
grana extra. A Lua no seu paraíso astral deixa seu charme irresistível. 
Na vida a dois, evite discutir por problemas financeiros ou por ciúme. 

A Lua na casa nove despertará seu espírito aventureiro e 
aumenta o desejo de experimentar coisas novas. Isso pode 
fazer você se sentir muito pelo trabalho e pelos compromissos 
de rotina. Quem vive uma relação estável deve melhorar o 
diálogo e acertar os ponteiros.

Mercúrio retrógrado na sua Casa das Finanças alerta que 
você pode ter alguns gastos inesperados nesta sexta-feira. Ou 
pode perder dinheiro em apostas e investimentos arriscados. 
No campo sentimental, a Lua realça seu charme e seu poder 
de sedução, mas as coisas podem não sair exatamente como 
você gostaria na conquista.

Você pode se unir aos colegas e trabalhar em equipe para 
alcançar os objetivos em comum. E se você tem negócios 
com alguém da família, o cuidado deve ser redobrado. É um 
bom momento para investir em um namoro.

O trabalho vai exigir que você mostre muita responsabilidade 
e disciplina. Se prepare para enfrentar alguns imprevistos, 
inclusive fofocas e mal-entendidos. Pense na sua saúde e 
respeite os horários de descanso. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Apagar
todos os
arquivos
do HD

Ponto
de saque
no tênis

51, em
algarismos
romanos

O Rei das
(?): Tarzã

(Cin.)

Proteção
da lataria
do auto-
móvel

(?)-horário,
o sentido
oposto ao
do relógio

Liga de
basquete
dos EUA
(sigla)

Quantia
arriscada
em jogos

Maior
mamífero
brasileiro

(?) 
Lovato,
cantora 

americana 

(?) Babá,
e os 

Quarenta 
Ladrões

Formato do
barbeador

descar-
tável

Instru-
mento 

musical
antigo

A frase expressa 
pelo sinal "!"

Privado 
de calor

Calçado 
do futebol

O enviado
especial
(Jorn.)

Competiu

Papai (?),
figura

natalina
(Folc.)

Peculiar;
particular

Segunda no-
ta musical 

A letra 
da mão

Sílaba de
"cavar"

Aguinaldo
(?),

novelista
brasileiro

Avivar o fogo
Pressão (?):
a normal é
de 12 x 8

Aviso de 
mensagem
Stock (?), 

competição
Revolvo 
(a terra) 
Fazer (?) 

a: merecer

Consoantes
de "ruiva"

Muito
sujo

Curativo
com gaze
Formam

a corrente

Sua capital
é Lima
Lutador
japonês

3/ace — bip — car — nba. 4/demi. 6/atiçar. 8/formatar.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

Cereja 
no Bolo

A coluna des-
tacas parabéns 
os  leitores do 
Jornal Tribuna 
Hoje News que 

comemoram 
aniversário. 
Nesta sexta 

(30)  vivas para 
Jaqueline de 
David e Mario 
Sérgio Freitas. 

No sábado 
(31) vivas para 
Arlete Siqueira, 

Franciele Cioni Garcia,  Luiz 
Gustavo Flores e Ana Maria 

Tecilla,  Paulo Caetano,  
Ricardo, Genofre, Carlos, 

José da Silva, Maria Oliveta 
Pasqual  e Anézio Kinars. 
No domingo  (1º) vivas 

para Luiz Fernando Montei-
ro,  Fábio Victorino e André 
Glowacki.  Na segunda (2) 

parabéns para Alberto Spes-
sato. Na terça (3 )vivas para 
Dyana Miniello. Da coluna: 

felicidades!

AUTÓGRAFO
    Orgulhoso de sua história, agora registrada em livro, o empresário Joaquim Martins 
fez questão de um encontro com o Reitor da Unipar, Carlos Eduardo Garcia, para pre-

senteá-lo com a obra. A conversa entre os dois líderes da cidade fluiu animada, com o 
dono da rede de supermercados Planalto relatando um pouco das suas mais marcantes 
lembranças desde que, em 1955, chegou ao Brasil. “Sua história é para nós inspira-
ção”, disse o Reitor. “Homens como o senhor, que não se desviam dos obstáculos, 

mas pelo contrário, têm coragem e disposição para enfrentá-los e superá-los, devem 
ser reverenciados; creio que o livro materializa esse reconhecimento incontestável”, 

completou. O livro saiu da gráfica recentemente.

“Eu não sei o que quero ser, mas
 sei muito bem o que não 

quero me tornar”.
(Friedrich Nietzsche) 

ARQUIVO PESSOAL
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COMPASS 2.0 TRAIL HAWK  .....17/18 ....... BRANCO ............ COMPLETO, AUT, COURO .............R$ 134.900,00

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

GOL 1.0 SPECIAL ......................15/16 ....... PRETO ............... COMPLETO .....................................R$ 32.900,00

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

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

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

UP MOVE  .................................14/15 ....... PRETO ............... COMPLETO .....................................R$ 32.900,00
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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

Professores e estudantes do 
curso de Ciências Contábeis 

da Unipar de Cianorte estão 
comemorando a aprovação da ex-
aluna Leticia Guintatti em programa 
de mestrado da UEM (Universidade 
Estadual de Maringá). Formada em 
2016, ela foi a laureada da turma. 

A egressa vai cursar o mestrado 
em Ciências Contábeis, que tem 
como público-alvo profissionais que 
pretendem atuar na docência ou 
pesquisa. As aulas já começaram e 
a mestranda está bastante otimista 
com as boas perspectivas que o 
curso oferece.

“Escolhi esse mestrado porque 
me identifico muito com essa área 
e por se tratar de um curso com 
grande relevância profissional e 
acadêmica”, diz a contadora, que 
vai pesquisar durante o curso a 
Contabilidade Gerencial. 

Ela ressalta que está sendo 
uma ótima experiência participar 
das aulas. “É uma oportunidade 
única, que me proporciona um 
posicionamento crítico sobre 
diversos assuntos”.

Sobre o futuro, a ex-aluna já tem 
planos: “Vou continuar buscando 

conhecimentos e pretendo 
ingressar na carreira de docente 
para transmitir toda a experiência 
adquirida”.

O coordenador do curso de 
Ciências Contábeis da Unipar, 
professor Fabiano Higor Martins, 
elogia a ex -aluna. “Durante a 
graduação, a Letícia sempre 
foi uma aluna dedicada e 
focada nos estudos; tenho 
certeza de que ela terá ótimos 
rendimentos nessa nova fase da 
carreira, que contribuirão para 
o desenvolvimento da ciência 
contábil”, argumenta. 

Ex-aluna é aprovada em mestrado 
de Ciências Contábeis

CARREIRA DOCENTE

Na graduação da Unipar, a ex-
aluna foi a laureada da turma

Vice com
covid-19

O vice-prefeito de Icaraíma, Devair 
Fabris, de 54 anos, foi diagnosticado 
com coronavírus nesta quarta-feira 
(28). A informação foi confirmada 
pela Secretaria de Saúde do muni-
cípio. Ele está no hospital Uopec-
can, em Umuarama, porém não há 
detalhes sobre o estado de saúde. 
Icaraíma tinha até ontem, 52 casos 
positivos de coronavírus, segundo o 
boletim emitido na quinta-feira (29). 
A Prefeitura tem feito orientações 
para que a população mantenha os 
cuidados preventivos contra a covid-
19. (colaboração – Obemdito)

DIVULGAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde 
confirmou ontem (29) seis novos 
casos de covid-19 em Umuarama. São 
quatro mulheres de 19, 28, 38 e 48 
anos e dois homens de 20 e 30 anos, 
que elevam para 1.307 o total de posi-
tivados, dos quais 1.209 já se recupe-
raram e 21 morreram. A cidade tem 
71 pessoas diagnosticadas em iso-
lamento, seis hospitalizadas (duas 
em UTI e quatro em enfermaria) e 
246 com suspeita de infecção – dois 
internados em UTI, dois em enferma-
ria. Do total de 6.789 notificações, 
5.236 suspeitas já foram descarta-
das. Seis pacientes de Umuarama e 
região ocupavam leitos de UTI Covid 
nesta quinta e cinco estavam inter-
nados em enfermarias.

Números da 
covid-19
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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

Interessados podem concorrer mesmo sem estarem matriculados, com a nota do Enem

VESTIBULAR UNIPAR  inscrições abertas   |  PROVA ON-LINE 08.11  | 
 Saiba mais - acesse unipar.br ou ligue 0800 601 4031

FIES COM TAXA ZERO

Alunos que desejam ingressar 
na Universidade Paranaense no 
ano de 2021 podem recorrer 
ao Fundo de Financiamento 
Estudantil – FIES mesmo antes de 
estarem matriculados, desde que 
se inscrevam até o próximo dia 03 
[terça-feira].

Para a Unidade da Unipar em 
Umuarama o Ministério da 
Educação liberou 350 vagas, 
já valendo para 2021, avisa a 
coordenadora do setor na Unipar, 
Sandra Carvalho. O estudante 
concorre com a nota do Enem [450 
pontos, no mínimo], feito de 2010 
para cá.

Ela lembra que o FIES passou 
por uma reformulação geral. 
Agora esse novo modelo de 
financiamento estudantil está 
com juro zero. “Para pleitear, não 
ter zerado na redação do Enem é 
uma condição, assim como renda 
familiar per capita de até três 
salários por pessoa”, salienta.

Para a maioria dos cursos há 
vagas; alguns mais, outros menos. 
Medicina Veterinária, por exemplo, 
é um dos que mais têm: são 68 
vagas. Engenharia Mecânica, 

Unipar tem vagas disponíveis já para 2021

Pedagogia, Farmácia e Nutrição 
também estão no rol dos mais 
beneficiados pelo FIES.

A inscrição é feita pelo site do 
FIES [fies.mec.gov.br], mas se surgir 
qualquer dúvida ou necessidade 
de orientação, a Unipar tem 
equipe preparada para atender 

o candidato, por telefone ou 
pessoalmente. É só agendar seu 
horário junto ao setor FIES. 
Ligue (44) 3621-2857 ou 3621-2859

Acelere: inscrição tem que ser feita até a próxima terça, 03

Documentos
Na conclusão da inscrição o 
estudante terá um prazo de 
apenas dois dias para ir com 

os documentos [comprovante 
de endereço e os últimos 

holerites de quem tem renda 
do grupo familiar] à Unipar, 
para que a Instituição faça a 

prorrogação da inscrição para 
2021; concluído o processo ele 

ficará dispensado de prestar 
o vestibular, e com vaga 

garantida para o próximo ano.

Para quem quer ser médico 
veterinário a oportunidade é 
grande: o curso de Medicina 
Veterinária está entre os que 
têm mais vagas

Hospital Veterinário da Unipar: estrutura arrojada 
para ensino, pesquisa e atendimento à comunidade
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