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Polícia investiga duas execuções 
simultâneas em diferentes cidades
A Polícia Civil investiga dois assassinatos ocorridos quase que simultaneamente. Um dos cri-
mes aconteceu em Douradina. Um rapaz de 21 anos, que possuía antecedentes criminais por 
tráfico e usava tornozeleira eletrônica, foi morto a tiros no meio da rua. Em Cidade Gaúcha, um 

homem de 42 anos foi atingido por disparos de arma de fogo após sair de um bar.  l Pág. 8

Viação Umuarama 
oferece abono salarial, 
mas não apresenta 
reajuste real 

COE afirma que 
lockdown no comércio 
da cidade não passa 
de fake news 

Saúde registra 68 casos de covid em apenas 24 horas l Pá
g. 

7

Explosão iminente
 Motorista de caminhão-tanque carregado com etanol 
morre após perder o controle da direção, sair da pista 

e tombar o veículo, entre Ivaté e Icaraíma. A pista ficou 
interditada por cinco horas, até que o vazamento do 

combustível fosse contido pelo Corpo de Bombeiros de 
Umuarama. Havia risco de explosão. l Pág. 9
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Resultados não divulgados até o fechamento da edição

Freire quer Huck
O presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, 
anunciou que o apresentador de televisão Luciano Huck 
teria “tapete vermelho” caso decidisse se candidatar a 
presidente pelo partido em 2022. Todavia, afirmou que 
não é o momento de discutir o nome de quem vai ser 
candidato, mas sim de articular um diálogo entre nomes 
não identificados com Jair Bolsonaro e nem com o PT. “Isso 
há muito tempo o Cidadania definiu que terá o tapete 
vermelho esperando. Mas como eu disse não é questão que 
estamos discutindo agora. Nem ele está, nem nós. Temos 
que fazer o que ele está fazendo, abertos para o diálogo 
democrático com forças democráticas”, declarou o ex-
deputado federal e ex-ministro da Cultura.

Pedido de impugnação
Uma representação foi aberta a Justiça Eleitoral em 
Umuarama, contra uma candidata a vereadora. O pedido de 
impugnação da candidatura passou pelo ‘crivo’ do Ministério 
Público Eleitoral durante a semana. Depois de analisada, 
a representação foi considerada improcedente por não 
apresentar fundamento suficiente para sua impugnação. Por 
sua vez, o Ministério Público pediu pelo seu arquivamento. 
Este pedido será analisado pelo Juiz Eleitoral.

Pesquisa suspensa
Está prevista para terminar nesta sexta-feira, o tramite de 
uma representação de impugnação de uma pesquisa eleitoral 
feita em Umuarama. O registro da pesquisa fio feito no TSE 
e seguiu os critérios adotados para sua realização. Uma das 
coligações pediu a suspensão da divulgação da pesquisa, 
fato que foi deferido pelo Juiz Eleitoral. Posteriormente 
a empresa responsável pela coleta dos dados referente à 
pesquisa fez a defesa e o processo foi levado ao promotor 
que emite parecer. Hoje o Juiz Eleitoral é quem decide pelo 
mérito (se impugna ou não).

Voltar a votar
O líder do governo na 
Câmara, Ricardo Barros (PP-
PR), disse que, passadas as 
eleições municipais, a pauta 
de votações Casas deve ser 
retomada. “A base do governo, 
o líder Arthur Lira (PP-AL) [do 
Centrão] já disse que topa 
votar de segunda a sexta-
feira, todo dia, até o recesso 
parlamentar”, declarou. Por 
motivos diferentes, Centrão 
– bloco de centro e direita 
que apoia o governo – e 
oposição têm agido para 
que não haja avanço nos 
trabalhos legislativos.

Centrão e Oposição
Enquanto o Centrão trava 
disputa pelo comando 
da Comissão Mista de 
Orçamento (CMO), a 
oposição pressiona a votação 
da MP do auxílio emergencial 
tentando deixar o valor em 
R$ 600. Barros lembrou que 
há na pauta da Câmara – o 
projeto de lei da BR do Mar 
(cabotagem) –, que tranca as 
votações, além dos projetos 
de superávit de fundos do 
governo, renegociação de 
dívidas dos estados, de 
autonomia do Banco Central 
e da Casa Verde e Amarela.
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Governo autoriza promoções 
e progressões de carreiras

O governador Ratinho Jr autori-
zou a implantação de promoções 
e progressões a diversas catego-
rias do funcionalismo público do 
Paraná. O avanço na carreira está 
previsto em despacho publicado 
em Diário Oficial do Estado (DOE), 
mas ainda haverá um evento para 
oficializar os pagamentos aos ser-
vidores que cumprirem os requisi-
tos para adquirirem esses direitos.

Serão beneficiados funcioná-
rios dos quadros próprios da Polí-
cia Militar; da Polícia Civil; dos 
Peritos Oficiais; da Secretaria de 
Estado da Saúde; as carreiras 
de Agente Penitenciário do Qua-
dro Próprio do Poder Executivo; 
do Magistério Público do Ensino 
Superior e Técnica Universitária 
que estejam lotados e em exercí-
cio nos Hospitais Universitários; 
e de agente de apoio, agente de 
execução e agente profissional 
do Quadro Próprio do Executivo 
lotados no Departamento Peniten-
ciário do Estado do Paraná.

A Lei Orçamentária Anual (LOA) 
aprovada no ano passado previu 

Resultados das eleições serão  divulgados a partir das 17h
Os Boletins de Urna (BUs) das Elei-

ções Municipais de 2020 começarão 
a ser emitidos a partir das 17h (horá-
rio de encerramento da votação) do 
domingo (15), data do primeiro turno 
do pleito. A partir desse horário, serão 
divulgados os resultados das votações 
para todos os cargos, incluindo os 
votos em branco, os nulos e as abs-
tenções verificadas.

Até o dia 18 de novembro (três 
dias após o primeiro turno), o Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) deve 
disponibilizar em seu Por tal na 

internet a opção de visualização 
dos Boletins de Urna recebidos 
para a totalização, assim como as 
tabelas de correspondências efe-
tivadas, observado o horário de 
encerramento da totalização em 
cada unidade da Federação.

Já até o dia 20 de novembro, 
a Justiça Eleitoral deve disponibili-
zar os resultados das votações no 
Repositório de Dados Eleitorais 
(RDE) e na página Repositório de 
Dados Eleitorais (RDE) e na página 
de Estatísticas das eleições 2020.

O Repositório de Dados Eleitorais 
é uma compilação de informações 
brutas das eleições, voltada a pes-
quisadores, imprensa e pessoas inte-
ressadas em analisar os dados de 
eleitorado, candidaturas, resultados 
e prestação de contas, entre outros.

No campo “Resultados”, os 
arquivos estarão divididos em 
duas categorias: Boletins de Urna 
e resultados totalizados – que 
incluem arquivos de votação nomi-
nal e para par tido/legenda por 
município e zona eleitoral.

R$ 100 milhões para a implantação 
das promoções e progressões no 
exercício de 2020. Com a pande-
mia do novo coronavírus, o Estado 
suspendeu o pagamento dos bene-
fícios para garantir recursos finan-
ceiros para aplicar no combate e 
enfrentamento à covid-19.

No dia 4 de novembro, o governo 
editou novo decreto autorizando a 
inclusão dessas categorias para 

o recebimento dos benefícios. “O 
Paraná, assim como o mundo todo, 
passa por um momento atípico, 
que comprometeu o orçamento 
público para reforçar os atendimen-
tos em saúde e assistência social, 
principalmente”, afirmou o gover-
nador. “Porém, sabemos da impor-
tância de garantir esse direito, que 
representa um acréscimo no salá-
rio dos servidores”, disse. 

O avanço na carreira ainda será oficializado para que os pagamentos aos servidores tenham seus 
direitos adquiridos

AEN
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Desenvolvimento
O secretário de Infraestrutura, 
Sandro Alex, anunciou a 
construção de viaduto e 
duplicação da BR-277 em 
Guarapuava. O governo do 
Paraná captou do Banco do 
Brasil e da Caixa cerca de R$ 1,6 
bilhão para o desenvolvimento 
do projeto. O projeto executivo 
de engenharia foi cedido ao 
DER por meio do acordo de 
leniência entre a concessionária 
de pedágio Ecocataratas e o 
Ministério Público Federal.

Pequenas hidrelétricas
Bolsonaro, durante visita 
à Usina de Energia em 
Renascença, destacou 
a unidade da PCH que 
vem gerando energia na 
região para 50 mil pessoas 
e principalmente pela 
determinação do governador 
Ratinho Junior em autorizar a 
licença para mais 40 pequenas 
usinas hidrelétricas: “Até 
brinquei com ele, dizendo que 
daqui a pouco você vai ter uma 
outra Itaipu dentro do Estado”.

Votação de projetos
Após o primeiro turno das 
eleições municipais, neste 
domingo (15), o plenário da 
Câmara dos Deputados deverá 
retomar a votação de projetos de 
interesse do Palácio do Planalto. 
Segundo Ricardo Barros (PP-PR), 
a expectativa é de que, nas 
próximas duas semanas, antes 
do segundo turno eleitoral, a 
Casa vote o projeto de lei que 
institui o Programa de Estímulo ao 
Transporte por Cabotagem - BR 
do Mar que tramita em regime de 
urgência.

Funcionalismo público
O governador Ratinho Júnior 
(PSD) autorizou a implantação 
de promoções e progressões 
a diversas categorias do 
funcionalismo público estadual. 
Serão beneficiados oito quadros 
diferentes de funcionários das 
áreas de educação, saúde e 
segurança pública.

Entre as melhores
Três instituições de ensino 
públicas brasileiras estão entre 
as dez melhores universidades 

da América Latina, a informação 
foi divulgada pelo ranking 
de consultoria Quacquarelli 
Symonds. Desponta no ranking 
a Pontifícia Universidade 
Católica de Chile, a USP aparece 
em segundo lugar, a Unicamp 
em quinto e a URFJ aparece 
em nono. O levantamento, 
publicado anualmente, avaliou 
410 instituições de ensino de 20 
países da região.

Desafio lançado
O primeiro e grande desafio do 
próximo prefeito será decidir 
como serão as aulas durante 
o ano de 2021. Eles terão que 
decidir se as aulas voltam a ser 
presenciais, se serão ofertadas 
de forma remota, através de 
um modelo misto e de que 
forma isso será feito. O desafio 
está lançado e quem for eleito 
vai ter vai ter que tomar a 
decisão.

Salário ideal
O salário mínimo ideal 
para que uma família de 
quatro pessoas pudesse 
se sustentar deveria ter 
sido de R$ 5.005,91 em 
outubro, segundo cálculos 
do Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos). 
A estimativa considera uma 
família com dois adultos e 
duas crianças. O cálculo do 
Dieese é feito com base na 
cesta básica mais cara do país 
entre 17 capitais pesquisadas.   

Redução de pedágio
A Agepar determinou que as 
concessionárias Ecocataratas 
e Ecovia Reduzam suas tarifas 
de pedágio para valores que 
cubram, apenas, os custos 
mínimos de operação do 
serviço até o fim dos contratos 
de concessão, em novembro 
de 2021. A agência concluiu 
dois processos de autotutela 
que verificaram erros de 
cálculo em processos de 
reajuste de tarifa de 2016 
e 2017 e estabeleceram a 
redução da tarifa ao valor 
mínimo necessário para 
que o serviço seja mantido, 
retirando toda a margem de 
lucro das empresas, como 
forma de compensação.

Recurso 
da APP

A APP-Sindicato pro-
tocolou recurso no Tribu-
nal de Justiça do Paraná 
(TJ-PR) contra a decisão 
de primeira instância 
que negou pedido de 
suspensão da consulta 
realizada pela Secretaria 
da Educação de Esporte 
(Seed) sobre a migração 
de mais de 200 escolas 
da rede pública para o 
modelo cívico-militar. 
Entre os argumentos, 
fio citado um equívoco 
do juiz da 4ª Vara da 
Fazenda Públ ica de 
Curitiba, ao não reco-
nhecer que o Estado 
desrespeitou os “princí-
pios Constitucionais da 
Legalidade, Publicidade, 
Impessoalidade e da 
Razoabilidade”.

Ao analisar as denún-
cias apresentadas pelo 
sindicato, o magistrado 
val idou os atos do 
governo pelo fato de a 
consulta ter atingido o 
quórum de votantes. 
Esse entendimento é 
contestado pelo Sindi-
cato com a justificativa 
de que, entre outras ile-
galidades, não houve 
tempo suficiente para 
a comunidade escolar 
tomar conhecimento 
do teor do projeto e 
suas implicações.

“O princípio da publi-
cidade está estritamente 

atrelado ao conheci-
mento e informação dos 
cidadãos quanto ao ato 
praticado. Assim, ini-
maginável vislumbrar o 
amplo conhecimento do 
ato no entendimento do 
magistrado, para toda 
comunidade escolar, 
visto que no caso con-
creto, queda-se óbvio 
que o prazo de 1 dia é 
escasso, sendo impossí-
vel que o cidadão tenha 
assegurado a devida 
informação que circunda 
o ato praticado”, des-
taca o recurso.

Em relação a con-
sulta ter sido realizada 
em 117 escolas que 
ofertam ensino noturno, 
situação que para o Sin-
dicato contraria a lei, 
o juiz aceitou a ale-
gação do governo de 
que “antes da efetiva 
implantação do pro-
grama o preenchimento 
de todas as condições 
impostas pela lei será 
examinado”.

Para a APP-Sindi -
cato, a interpretação 
do juiz está er rada, 
pois a lei estabelece o 
critério de não ofer tar 
ensino noturno como 
condição para a sele-
ção das escolas em 
que as comunidades 
serão convocadas para 
par ticipar da consulta.
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Viação oferece abono salarial 
mas não apresenta reajuste real

Terminou na tarde de ontem 
(quinta-feira, 12) à tarde, a rodada 
de negociação que começou pela 
manhã, entre representantes do 
Sindicato dos Trabalhadores e con-
dutores do Transporte de Umua-
rama (Sintrau) e da Viação Umua-
rama. A empresa, concessionária 
que presta serviços de transporte 
público no Município, apresentou 
proposta de abono salarial aos fun-
cionários, mas não decidiu sobre 
reajuste efetivo nos rendimentos.

De acordo com o presidente do 
Sintrau, Hailton Gonçalves, a pro-
posta será apresentada aos funcio-
nários da empresa em um informa-
tivo através de memorando, para 
que nesta sexta-feira (13) possam 
decidir se aceitam a proposta ou 
se decidem por uma paralisação.

“Nós vamos apresentar a proposta 
e colocaremos duas urnas que serão 
deixadas à disposição dos trabalha-
dores. Uma delas no Terminal Urbano 
e outra na garagem da empresa. Na 
cédula eles poderão votar pelo ‘Sim’, 
aceitando a proposta da empresa, ou 
pelo ‘Não’, que significa que serão 
favoráveis à greve”, explica Gonçalves.

De acordo com o presidente, os 
diretores da empresa ofereceram 

apenas um abono salarial de 2.47 
%, retroativo de maio (data-base 
da categoria). “O abono retroativo, 
somado chega a 27.17%. Este valor 
será dividido e pago em 5 parcelas”.

A proposta da empresa não apre-
senta reajuste nos salários dos fun-
cionários, mas, de acordo com o pre-
sidente do Sindicato, o vencimento da 
última parcela será em abril do ano 

que vem, quando serão feitas novas 
negociações para que empresa possa 
vir a apresentar um reajuste real.

Nossa data-base é em maio e, 
como os vencimentos terminam de 
ser pagos em abril do ano que vem, 
a empresa e o sindicato terão tempo 
para abrir novas negociações para 
criar assim um reajuste nos salários 
dos trabalhadores”, salienta.

Eventual greve
Gonçalves ressalta que, se a maioria decidir por uma eventual paralisação, à 0h 

de terça-feira, 17, os ônibus circulares do transporte público deixarão de circular 
em Umuarama. “Nada que impeça a empresa de abrir uma nova rodada de nego-

ciações ainda na segunda-feira (16), encerra.

RODADA de negociação começou pela manhã e terminou á tarde entre representes do Sintrau e da Viação Umuarama

DIVULGAÇÃO
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SÚMULA DE LICENÇA OPERAÇÃO
TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ PAIOL LTDA - 
ME. inscrita no CNPJ. 03.900.278/0001-03, torna 
público que requereu do IAP, Licença Operação para 
o empreendimento de torrefação e empacotamento 
de café, a ser implantado na ROD. PR 490, KM 1,15 
– São Jorge do Patrocínio -PR.

COE afirma que lockdown 
no comércio é fake news
O Centro de Opera-

ções de Enfrentamento à 
covid-19 (COE Municipal) 
teve reunião ordinária na 
tarde de ontem (quinta-
-feira, 12), no anfitea-
tro da Prefeitura, para 
avaliar o quadro atual 
da pandemia em Umua-
rama e as ações desen-
volvidas atualmente para 
conter o avanço do con-
tágio entre a população.

A reunião teve pre-
sença do Ministério 
Público, da 12ª Regional 
de Saúde, da direção do 
Cisa Amerios, da Vigi-
lância Sanitária/Covisa, 
dos hospitais, do Samu 
e da Associação Comer-
cial, Industrial e Agrícola 
(Aciu). O foco central foi 
a necessidade de rema-
nejamento de leitos da 
região Macronoroeste 
para Umuarama, onde 
a ocupação de enfer-
marias atingiu 100% há 

Fechamento fake
Por outro lado, o COE reforçou que no momento não existe 

a intenção de restringir nenhuma atividade econômica, porém 
é fundamental que a população retome as medidas preventivas 

– como uso da máscara, que é obrigatório em locais públicos; 
evitar aglomerações; manter distanciamento social e espaço 

em filas; higienização constante das mãos; etiqueta respiratória 
e o cuidado com objetos de uso pessoal. De acordo com o COE, 

informações sobre fechamento do comércio neste momento 
não passam de notícias falsas (fakenews) para desinformar ou 
até assustar a população e não devem ser passadas adiante.

alguns dias, e também a 
necessidade de reforçar 
as medidas preventi -
vas junto à população 
– que é a forma mais 
eficiente de conter o 
avanço do coronavírus.

O COE pediu o empe-
nho dos presentes para 
recolocar a pandemia 
em pauta, pois parte da 
população relaxou nos 
cuidados, especialmente 
nos fins de tarde de finais 
de semana. É importante 
lembrar que as mesmas 
pessoas que se aglome-
ram à noite, na região cen-
tral, praças e outros locais 
públicos, vão trabalhar no 
comércio, na indústria e 
prestação de serviços, no 
dia seguinte. Com a con-
taminação, o afastamento 
do trabalho acaba prejudi-
cando as próprias empre-
sas, além de superlotar 
a rede hospitalar com os 
casos mais graves.

COE reforçou que no momento não existe a intenção de restringir nenhuma 
atividade econômica

ALEX MIRANDA

Índice em % AGO SET ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,64 0,86 2,22 3,92
IGP-M (FGV) 4,34 3,23 18,10 20,93
IGP-DI (FGV) 3,30 3,68 19,02 22,12

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
11/10 a 11/11 0,5000 0,1159 0,0000
12/10 a 12/11 0,5000 0,1159 0,0000
13/10 a 13/11 0,5000 0,1159 0,0000
14/10 a 14/11 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -4,24% 21,91 
Vale ON -1,46% 62,67 
ItauUnibanco PN -2,44% 27,94 
Viavarejo ON -5,73% 17,76 
Azul PN -6,38% 27,90 
Gol PN -5,92% 19,06

IBOVESPA: -2,20% 102.507 pontos

Índice SET OUT NOV
IGP-M (FGV) 1,1302 1,1794 1,2093
IGP-DI (FGV) 1,1523 1,1844 1,2212
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 105,15
Libra est. 0,76
Euro 0,85
Peso arg. 79,59

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+1,1% 5,4770 5,4780 -4,5%
PTAX  (BC) +0,1% 5,4088 5,4094 -6,3%
PARALELO +1,2% 5,3000 5,7000 -5,3%
TURISMO +1,2% 5,3000 5,6800 -5,3%
EURO +0,6% 6,3873 6,3901 -5,0%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (OUT) 1.678,69 1,94 5,34 5,75
Oeste (SET) 1.685,93 1,92 4,93 6,15

DÓLAR 12/11

Iene R$ 0,0515
Libra est. R$ 7,10
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1299,38 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 12/11

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 12/11 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 171,00 -2,3% 11,8%
SOJA Paranaguá 161,00 1,9% 4,5%
MILHO Cascavel 76,00 -1,3% 26,7%

SOJA 1.137,00 -6,25 10,0%
FARELO 388,10 -4,60 9,5%
MILHO 408,25 -9,00 4,9%
TRIGO 588,25 -9,75 -1,0%

SOJA 147,67 0,3% 4,8%
MILHO 68,11 0,6% 19,4%
TRIGO 76,22 -0,1% 13,0%
BOI GORDO 270,16 0,6% 11,9%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 12/11 PR DIA 30d.

Em 12/11 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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Recordes
da covid-19

Mais uma vez Umuarama 
bateu recorde de casos de 
covid-19 confirmados num 
único dia. ontem (quinta-
-feira, 12), a Secretaria 
Municipal de Saúde confir-
mou 68 casos da doença, 
ao incluir nas estatísticas 
38 mulheres de 18 a 87 
anos e 30 homens de 20 
a 80 anos que testaram 
positivo para o coronavírus. 
Agora são 1.601 umuara-
menses infectados pelo 
coronavírus, desde que o 
primeiro caso foi confirmado 
em 27 de março deste 
ano. Desse total, 1.261 
pessoas já se recuperaram 
da doença, 22 morreram 
e há hoje 309 positiva-
dos em isolamento domi-
ciliar, quatro pacientes 

internados em unidades 
de terapia intensiva e cinco 
em enfermarias.

A secretaria destaca que, 
além desse grande volume 
de casos confirmados, há 
ainda 649 pessoas com sus-
peita de contaminação pelo 
coronavírus, com três pacien-
tes internados em enfermaria 
e os demais em isolamento. 
O total de notificações subiu 
para 7.812, enquanto 5.562 
suspeitas já foram descarta-
das. Já a taxa de ocupação 
de leitos está em 80% nas 
UTI (oito usadas e duas 
vagas) e 100% nas enfer-
marias – todas as 10 vagas 
disponibilizadas pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) para 
Umuarama e demais cidades 
da região estão ocupadas.

Amapá em chamas
O apagão de energia causou 
curto-circuito na política do 
Amapá e deu choque na 
campanha eleitoral da família 
Alcolumbre. Moradores de 
comunidades carentes estão 
nas ruas em protestos por água 
potável e alimentos (escassos 
nos supermercados). Perecíveis 
e carnes acabaram há dias, ou 
estragaram. Os mais exaltados 
apedrejaram viatura da PM 
e dos Bombeiros na noite de 
quarta. O irmão do presidente 
do Senado, Josiel Alcolumbre 
(DEM), que disputa a prefeitura 
na capital, teve considerada 
queda nas pesquisas de 
intenção de votos nos últimos 
dias por causa do apagão. O 
povo põe parte da culpa no 
senador Davi Alcolumbre, que 
há meses tomou a frente em 
várias articulações para ajudar 
o Estado - e também o projeto 
eleitoral do irmão, usando 
a vitrine do cargo. A conta 
chegou picotada, por ora, e 
com saldo negativo.

Urna lacrada
O TSE, consultado pelo TRE 
do Estado, acolheu pedido 
de adiamento das eleições 
municipais no Amapá para 
dezembro. Uma frente 
suprapartidária correu para 
solicitar.

Mas quem assiste?
Apenas a TV Globo e a Rádio 
CBN - do mesmo grupo - 
estão no ar no Estado, por 
uso de gerador próprio, a 
diesel. Todas as outras TVs e 
rádios estão fora do ar. 

Prona
O STF julga dia 21 recurso dos 
advogados do antigo Prona 
numa ação de “desfusão” 
da legenda com o ex-Partido 
Republicano, que voltou ao 
nome original Partido Liberal.

Esportiva$
Enquanto o governo federal 
não regulamenta as apostas 
esportivas, os sites de apostas 

ganham milhões de reais, 
não geram emprego nem 
pagam tributos no País - são de 
propriedades de estrangeiros 
e até brasileiros, com portais 
“hospedados” em provedores no 
exterior. Fazem forte propaganda 
nas TVs e na internet do Brasil.

Aposta na mídia
Empresários do Brasil 
que pretendem trabalhar 
legalmente no setor reclamam 
que o governo dá de ombros 
e não promove regras para 
o mercado interno. Assim, 
encontram forte concorrência 
dos gigantes em países latinos 
e na Europa, que vendem seus 
produtos pela mídia brasileira. 
Há caso de investimentos de 
R$ 100 milhões num grupo 
de TV no Brasil que veicula 
propaganda de apostas. 

Fora do ar
O deputado federal Ricardo 
Barros, líder do Governo, 
perdeu a rádio Nova Ingá 
no Paraná por infringir a 
legislação e aparecer como 
sócio da emissora enquanto 
parlamentar. A Justiça 
determinou a perda da 
concessão pública e relicitação 
da mesma.

Aliás...
... uma rádio de médio porte em 
cidades do interior (transferência 
de concessão + equipamentos), 
atualmente, não custa menos de 
R$ 8 milhões na praça. 

Solar social
Desde maio, o condomínio do 
Minha Casa Minha Vida Total 
Ville 402, em Santa Maria, cidade 
satélite do DF, tem suas áreas 
comuns abastecidas por energia 
solar e economiza R$ 3 mil ao 
mês. O projeto foi desenvolvido 
pela Blue Sol Energia Solar. 
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Dois homens executados 
na região na mesma noite

Duas execuções distintas em 
cidades diferentes do noroeste, 
foram registradas praticamente na 
mesma hora, na noite de quarta-
-feira, 11. Uma delas foi em Dou-
radina, que vitimou Pedro Henrique 
Rodrigues, 21 e outra em Cidade 
Gaúcha, onde José Domênico Mon-
teiro, 44, foi baleado.

Em Douradina, por volta das 
20h30, Pedro Henrique estava 
na rua Pedrelina Macedo e Silva 

Homem morre 
15 dias depois 
de esfaqueado
 Antonio Marcio Gonzaga, 42, 

morreu na noite de quarta-feira, 
11, em sua casa no conjunto 
Habitacional Córrego Longe, em 
Umuarama. ele havia sido esfa-
queado há cerca de 15 dias, na 
cidade de Perobal.

Policiais militares isolaram a 
residência de Gonzaga por volta 
das 20h, depois que ficaram 
sabendo da morte. O corpo foi 
recolhido pela Acesf (Adminis-
tração de Serviços Funerários) 
do município e levado para os 
procedimentos fúnebres.

Antes que o médico do muni-
cípio assinasse o atestado de 
óbito, foi comunicado pela famí-
lia a respeito do esfaqueamento. 
Por sua vez o médico então soli-
citou que os responsáveis pela 
Acesf comunicassem o fato aos 
peritos do Instituto Médico Legal 
(IML) de Umuarama, para onde o 
corpo de Gonzaga foi trasladado. 
Na tarde de ontem, foi subme-
tido aos exames e um laudo foi 
expedido para a autoridade poli-
cial. Posteriormente foi liberado 
para o sepultamento.

quando dois homens desconheci-
dos, ocupando uma motocicleta, se 
aproximaram e atiraram contra ele.

O rapaz, que possui antece-
dentes criminais por tráfico de 
drogas e usava tornozeleira ele-
trônica, não resistiu e morreu no 
local. o corpo foi encaminhado ao 
IML de Umuarama.

Em Cidade Gaúcha José Domê-
nico Monteiro também foi assassi-
nado à tiros pouco depois das 20h. 

Testemunhas relataram à PM que 
ouviram ao menos 5 disparos. A 
vítima estava em um bar situado à 
rua Mário Ribeiro Borges e, quando 
saiu, foi atingido, vindo a cair morto 
na calçada. O corpo foi encaminhado 
ao IML de Umuarama e a Polícia Civil 
daquele município deu início naquela 
noite à investigação.

Caminhão transportava 300
caixas de cigarros paraguaios

Caminhão carregado com cigar-
ros contrabandeados do Paraguai 
foi apreendido pela Polícia Militar 
na manhã de ontem (quinta-feira, 
12). O condutor não foi locali-
zado. O veículo foi encaminhado à 
Receita Federal em Guaíra.

De acordo com os policiais milita-
res que integram o 25º Batalhão de 
Umuarama, informações anônimas 
levaram ao início de um monitora-
mento realizado pela equipe do Ser-
viço Reservado de Inteligência (P2).

Por volta das 9h de ontem o 
caminhão foi descoberto em uma 
estrada vicinal nas proximidades 
da conhecida Estrada Amarela, 
entre os municípios de Umuarama 
e Xambrê.

Quando os PMs chegaram ao 
local descobriram que o veículo 
estava em estado de abandono 
e, na averiguação à carroceria, 
encontraram cerca de 300 caixas 
de cigarros paraguaios escondidos 
embaixo de lâminas de madeira.

VEÍCULO carregado com cigarros paraguaios estava abandonado em uma estrada vicinal entre Umuarama e Xambrê

ALEX MIRANDA
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Motorista morre esmagado 
pelas ferragens na PR-082
Marcos Paulo Camilo Guilherme, 

54, morreu no final da manhã de 
ontem, depois que s envolveu 
em um acidente de trânsito com 
o caminhão tanque que conduzia 
pela rodovia PR-082.

Morador em Altônia (município 
localizado a 84 quilômetros de Umua-
rama), Guilherme seguia pelo trecho 
compreendido entre as cidades de 
Ivaté e Icaraíma, com o caminhão 
carregado com combustível (Etanol).  

Ao chegar na curva conhecida 
como Curva do Pato, ele perdeu o 
controle da direção e saiu da pista 
invadindo a vegetação na margem 
direita, tombando o veículo.

Devido ao choque contra o bar-
ranco, a cabine foi completamente 
destruída e o motorista teve o 
corpo esmagado pelas ferragens.

Motoristas que passavam pelo 
trecho no momento do acidente 
acionaram uma equipe do Samu 
de Icaraíma que chegou ao local 
e verificou que havia o vazamento 
de combustível da carroceria tan-
que, fator que oferecia risco imi-
nente de explosão.

Uma unidade do Corpo de Bom-
beiros foi acionada e deslocada até 
lá. Durante a tarde, o vazamento 
foi contido e controlado, para que 
o motorista pudesse ser retirado 
das ferragens. Guilherme não 
resistiu aos ferimentos. O corpo 
foi trasladado ao Instituto Médico 
Legal (IML) de Umuarama, onde foi 
necropsiado e posteriormente libe-
rado para os atos fúnebres.

A pista ficou interditada por mais 
de 5 horas, nos dois sentidos e 
patrulheiros rodoviários estaduais 
de Cruzeiro do Oeste controlaram o 
tráfego e fizeram um levantamento 
dos detalhes sobre o acidente, que 
será investigado pela Polícia Civil.

CARRETA carregada com etano tombou na rodovia e oferecia risco de explosão. Pista ficou internada por 5 horas

DIVULGAÇÃO
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Consciência
Está chegando a hora de exercer a 
cidadania nas urnas. Além de votar 
com consciência, é preciso atentar 
para uma série de precauções, em 
conformidade com os protocolos 
referentes à Covid-19. Alguma 
dúvida? Confira o guia detalhado 
elaborado pela Justiça Eleitoral em 
https://bit.ly/2IsX3Ib

Pauta recheada
A reunião da diretoria executiva 
do dia seis foi pontuada por 
diversos temas relevantes, entre 
os quais a decisão tomada em 
comum acordo entre Prefeitura, 
Ministério Público, Aciu e outras 
entidades representativas acerca 
do Natal em Umuarama.

Ano atípico
Diante do aumento do número 
de casos suspeitos e confirmados 
de Covid-19, e do aumento 
do número de internações, 
a administração municipal 
solicitou ao governo do 
Estado a reabilitação de leitos 
hospitalares para atender 
infectados pelo coronavírus.

Opção pela segurança
Fatos como esse pesaram e a 
opção foi pela manutenção dos 
horários especiais de fim de ano 
(lojas abertas até mais tarde), 
mas eventos que fizeram muito 
sucesso no ano passado, como 
desfile de carros antigos, passeio 
ciclístico e auto de Natal não farão 
parte do cronograma.

Decorar
Trabalhar arduamente o apelo lúdico 
da época é a dica. O município está 
responsável por uma iluminação 
minuciosa e sugerimos fortemente 
que o lojista esteja imbuído, 
aperfeiçoando o conceito a seu 
modo, caprichando na decoração 
das vitrines, na organização 
interna, enfim, atentando para 
detalhes que fazem a diferença e 
encantam o consumidor.

Reiterar sempre
Simultaneamente à divulgação, 
a Aciu atuará ininterruptamente 
reiterando que a melhor forma 
de enfrentar a pandemia é a 
prevenção, o cuidado diário e o 
empenho pessoal de cada um. E que 
as medidas mais efetivas são o uso 
diário da máscara, a higienização 
constante das mãos com álcool gel 
70%, o distanciamento social, o 
cuidado com objetos pessoais e o 
espaçamento em locais públicos.

Sabadão na área
E é em clima de responsabilidade que 
teremos mais uma edição do Sabadão 
(14). Tranquilidade, pesquisa, 
segurança e boas compras.

Cronograma
Se Noel integra o grupo de risco 
e não poderá marcar presença, 
vamos fazer de tudo para propiciar 
a comodidade adequada aos 
consumidores em dezembro. As 
lojas ficarão abertas até 22h a partir 
do dia 14, de segunda a sexta-
feira. Em todos os sábados (5, 12, 

19 e 26), os estabelecimentos 
funcionarão das 9h às 17h.

Complemento
No domingo (20), as lojas abrirão 
das 9h às 17h e, na véspera de Natal 
(24), o atendimento será das 9h às 
16h. No dia 2 de janeiro, o comércio 
não abrirá.

Palestra imperdível
A arquiteta, urbanista e designer 
Katalin Stammer ministrará a palestra 
‘Vendas e Tendências na Retomada 
da Economia’. Imperdível para os 
interessados de Umuarama (18), 
Perobal (19), Xambrê (25) e Maria 
Helena (26). O conteúdo é sucinto e 
explora as mais novas vertentes de 
negócios e economia criativa.

Inscrições
A iniciativa é fruto da parceria 
Sebrae, Cacier e Aciu, contando com 
o respaldo do Sicredi. Não perca 
tempo e efetive sua participação 
pelo link https://bit.ly/2GVckBh.

Sucesso
Completa um ano a celebração 
do convênio entre a Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola 
(Aciu) e a Unimed. De ambas 
as partes, muito a comemorar. 
Fica a convicção de que somar 
credibilidade e préstimos de 
excelência invariavelmente é a 
receita para parcerias de sucesso.

Black Friday
O clima da Black Friday está no 
ar, na tv, nas redes socias. Enfim, 
é praticamente impossível ficar 
imune. O comércio de Umuarama 
terá a sua vez. As lojas abrirão em 
horário especial na última sexta-
feira de novembro (27) - até 22h - e 
no sábado (28 - até 17h.

“Aprender? Certamente mas, 
primeiro, viver e aprender pela vida, 
na vida” - John Dewey  

Excelente Semana

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

O planeta do amor e do prazer te dá um presente e encerra 
sua semana prometendo uma sexta agradável. Mercúrio tam-
bém manda boas vibes e deixa sua mente alerta, facilitando 
os estudos e o aprendizado. 

Touro 21/04 a 20/05
Os astros turbinam sua determinação e seu foco deve ser concluir 
um assunto profissional que requer muita negociação e muita 
paciência. Muita calma nessa hora, Touro.  Evite entrar em con-
flito com seus parceiros ou colegas para não causar uma ruptura 
que poderá ser muito prejudicial para seu futuro.

Gêmeos 21/05 a 20/06
As configurações astrológicas mostram vários planetas em tensão 
entre si, e isso muda bastante o clima energético do dia.Em vez de 
pirar, talvez seja melhor você repensar a sua forma de agir para 
encontrar novas abordagens, mais criativas e mais habilidosas. 

Câncer 21/06 a 21/07
A configuração astrológica indica que a energia de terá a força 
de fazer explodir um sentimento negativo. Para transformar a 
vibe pesadona em algo positivo é necessário que você esteja 
disposto a colocar um ponto final em algum assunto seu. 

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
Existe uma luz no fim do túnel. Hoje é um dia especialmente 
interessante para investir em você mesmo. A Lua transita 
nos últimos graus de Libra e continua em oposição a Marte, 
induzindo diálogos agressivos e estimulando a impaciência 
e a irritabilidade, dificultando qualquer relacionamento íntimo.

Aquário 21/01 a 19/02
As configurações planetárias continuam mostrando vários astros 
em tensão entre si, gerando uma energia pesadona que promete 
incendiar o dia com ódio diesel.  Uma sensação ruim pode ser 
causada pelas dificuldades que você vem encontrando em obter 
os resultados desejados de suas iniciativas profissionais.

Peixes 20/02 a 20/03
É sexta-feira 13, bebê, e as configurações do dia de hoje 
indicam que você poderá ressuscitar em seu íntimo alguns 
assuntos não resolvidos de seu passado. Deixe seus senti-
mentos feridos de lado e use o bom senso e a racionalidade 
para fazer as correções necessárias.

Sabendo dos desafios que o dia de hoje impõe, você pode 
mudar seu destino! Canalize essas energias de maneira cau-
telosa e defenda com firmeza e determinação o seu ponto de 
vista, sem ser rude nem grosseiro.

Hoje você vai se sentir menos disponível e afetuoso do que de 
costume. Algo não está bem dentro de você e isso se traduz 
no desgaste de seus relacionamentos: por mais que você se 
esforce, vai ser difícil amenizar essa sensação no dia de hoje. 

Virgem, hoje é sexta-feira 13, mas nem por isso você precisa se 
preocupar. Qualquer que seja a situação, você deve sentir uma von-
tade incontrolável de meter o doido e começar uma briga das boas.

As configurações astrológicas mostram vários planetas em 
tensão entre si, e isso não anuncia um dia tranquilo. Essa 
vibe pesadona pode provocar dentro de você uma sensação 
negativa de decepção no campo profissional. 

A configuração astrológica do dia terá a força de fazer explodir 
um sentimento negativo que anda represado, o que pode 
causar um grande estrago em sua vida. Você precisa ter dis-
posição para colocar um ponto final em algum assunto seu 
que vem se arrastando há tempos - pode ser uma parceria, 
sociedade e até mesmo um relacionamento amoroso.

Solução

BANCO 2

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

COVF
REPRESADO

RETANGULAR
MESALVM
ERRAUPA
HGVALER

VITAMINADA
DORESDEM

ERMOARES
BABASAPTO

TAATIRAR
FAROLZELO

NLIM
OSS

TRAVESS
ÃO

CESSARFOGO

Amaci-
ante da

pele seca 

O formato
do campo
de futebol

Informa;
comunica

Base de
susten-
tação da
estátua

Unidade
de Pronto 
Atendimen-
to (sigla)

Proteger 
prédios por
seu valor
histórico

Líquido
formado
na boca

Grande
açude

do Ceará

Profissio-
nais que
cuidam
do bebê

Massa
que cobre
as pedras
nos rios

Significa
"Sinfô-

nica", em
OSB

O gás
da vida

(símbolo)

Letra com
cedilha
Que não

corre (rio)

Principal
móvel do
refeitório

Enrique-
cida com
nutrientes

A hora
decisiva

Mágoas;
aflições
Desabi-

tado

Fim da
guerra 

Sinalização
para embar-

cações
Indica

diálogos
no texto

Apertar o
gatilho 

Brincadeiras
de torcida

Acusada
de crime
Chuva

muito fina

Colocar enfeites em 

Líquido 
anestésico

Peças pa-
ra cavar

Aparência;
aspecto
Hábil; 

capacitado

Dedicação;
cuidado
Reduzir

a pó 

Samara
Felippo,

atriz

Sílaba de
"ordem"

Base
da planta

Possuir
preço 
A mim

(Gram.)

Escape da panela
para cozimento 

mais rápido
Opõe-se ao "norte" Concede 

Criaram;
fundaram

4/orós. 5/ornar. 6/tombar. 8/pedestal. 9/travessão.
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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 destacas pa-
rabéns os  leitores do 
Jornal Tribuna Hoje 

News que comemoram 
aniversário. Nesta 

sexta (13)  vivas para 
Kelson  Ferrarini , 
Francisco Almeida 
e Rafael Bruder No 
sábado (14) vivas 
Ana Beatriz Belli e 

Luzinaro dos Santos. 
No domingo  (15) 

vivas para Sonia Sou-
za, Marcia Almeida, 
Suzete Leski, Bene-
dito Silva, Daniela 
S. Uliana, Elismar 

de Lima, Valter Leandro da Silva eVania 
Marques.  Na segunda (16) parabéns 

para José Carlos Girotto, Fabio Negretti, 
Alcides Rodrigues, Emerson Raimundo e 

Rogério Real. Da coluna: felicidades!

O homem livre, no que pensa 
menos é na morte, e a sua sabe-
doria é uma meditação, não da 

morte, mas da vida.
(Baruch Espinoza)

ZOOM
A coluna ressalta hoje  lembrança do Chá das Rotarianas, com este clique de 2005, na 

foto Maria Tinte e Labib na Casa da Amizade. 

ARQUIVO COLUNA
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COBALT 1.8 LTZ AT ....................18/19 ....... BRANCO ............ COMPLETO, AUT ............................R$ 64.900,00

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

PRISMA 1.4 ADVANTAGE ..........19/19 ....... BRANCO ............ COMPLETO, AUT ............................R$ 58.900,00

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

SPIN 1.8 ACTIV 7 ......................18/19 ....... PRETO ............... COMPLETO, AUT, 7 LUGARES .........R$ 72.900,00

TRACKER 1.8 LTZ ......................14/15 ....... BRANCO ............ COMPLETO, AUT, COURO, TS .........R$ 59.900,00

TRACKER 1.4T PREMIER ...........18/18 ....... CINZA ................ COMPLETO, AUT, COURO, TS .........R$ 79.900,00
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

A Unipar está com vagas 
remanescentes do FIES 

(Fundo de Financiamento 
Estudantil) para alunos 
matriculados, em qualquer série do 
curso de graduação. O prazo para 
inscrição segue até o dia 27 deste 
mês.

A inscrição é feita pela internet 
no site do Ministério da Educação 
[fies.mec.gov.br]; importante 
ressaltar que a classificação é por 
ordem de inscrição. Portanto, 
o quanto antes o estudante se 
inscrever, mais chance terá. 

Documentação e outras 
informações também estão 
muito bem explicadas no site do 
Ministério da Educação. A taxa de 
juro, que pode ser zero, depende 
da renda familiar do estudante 
[renda mensal bruta, por pessoa, 
de três salários mínimos].

O objetivo do programa é 
conceder financiamento a 
estudantes matriculados em cursos 
superiores de instituições privadas, 
com avaliação positiva nos 
processos conduzidos pelo MEC.

Em 2018, para garantir uma 
melhor gestão do fundo e maior 
acesso de estudantes de famílias 
de baixa renda, o programa 
passou por remodelações, dando 
origem ao ‘Novo FIES’, que 
divide o programa em diferentes 
modalidades, autorizando juro zero 
a quem mais precisa e uma escala 
de taxas que varia de acordo com a 
renda familiar do candidato.

Garanta sua vaga!
Aproveite a oportunidade, 

financie seus estudos, conquiste 
seu diploma e comece a pagar só 
depois de se formar. 

Quem já estuda na Unipar e precisa do financiamento pode se inscrever 

Unipar tem vagas para alunos já 
matriculados na graduação 

FIES

Na Unipar de Umuarama, entre os 
cursos que mais têm vagas está o de 

Medicina Veterinária 

Darlan 
internado

O prefeito de Pérola, Darlan 
Scalco seguia até o final da tarde 
de ontem, internado em Umua-
rama após ter sido diagnosticado 
com coronavírus. A divulgação do 
diagnóstico aconteceu no dia 3 de 
novembro. No dia 8 foi informado 
que Darlan estava internado no 
hospital Cemil, de Umuarama, 
após a realização de uma tomo-
grafia em que foi constatado leve 
comprometimento dos pulmões. 
Ontem, quinta-feira, 12, o pre-
feito, que também é presidente 
da Associação de Municípios do 
Paraná (AMP), seguia internado. 
Segundo os médicos, seu qua-
dro de saúde era estável, mas 
ainda requeria cuidados. Darlan 
chegou a apresentar melhoras, 
mas segue na enfermaria Covid. 
Ele foi submetido ao tratamento 
que utiliza plasma convales-
cente. Até o fechamento desta 
edição, não havia sido divul-
gada a previsão de alta médica. 
Há alguns dias Darlan divulgou 
vídeos agradecendo o apoio da 
população nas redes sociais.

DIVULGAÇÃO
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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

Prova tradicional foi realizada no domingo passado, mas há outras formas de 
ingressar na Universidade Paranaense com inscrições abertas

E O VESTIBULAR CONTINUA

Com processo seletivo em fluxo contínuo Unipar amplia 
chances para estudantes entrarem já na graduação 

Professor conversa 
com candidato: 

vários ficaram de 
plantão, antes 
da prova, para 

conversar com os 
candidatos sobre 

carreira e mercado 
de trabalho

Para o curso de 
Medicina da 

Universidade 
Paranaense a prova 

será presencial, no dia 
6/12. A campanha se 

intensifica, já que o 
prazo para inscrição está 
em contagem regressiva: 
termina no dia 30 deste 

mês. Embora novo, o 
curso de Medicina da 

Unipar já se tornou 
referência no Paraná. 
Com estrutura ampla 

e moderna, conta com 
equipamentos de alta 
tecnologia e diversos 

laboratórios, que 
contribuem para uma 

formação de alto nível.

MEDICINA

Prova dia 6 - 
Inscrições abertas

Estudantes de várias cidades 
do Paraná e estados vizinhos 

enfrentaram no domingo passado 
a prova do processo seletivo da 
Universidade Paranaense, que este 
ano, por causa da pandemia, foi on-
line.
Eles disputaram as vagas das 
mais de cem opções de cursos de 
graduação oferecidas em modalidades 
presencial, semipresencial e a 
distância [com exceção de Medicina]. 
A Unipar aderiu à novidade para evitar 
as aglomerações que os encontros 
presenciais de estudantes costumam 
formar em dia de vestibular.
Nas sete unidades da Unipar, 
professores ficaram de plantão para 
tirar dúvidas. A partir das 13 horas 
eles já estavam conectados para 
atender a chamada dos que queriam 
mais informações sobre os diferenciais 
que o curso de graduação pretendido 
oferece.

Confira as opções de inscrição
Para concorrer as vagas remanescentes 
dos cursos de graduação da Unipar o 

estudante pode usar a nota de redação do 
Enem, em qualquer uma das edições de 

2010 a 2019; ou a maior nota obtida entre 
as disciplinas do seu histórico escolar do 

ensino médio; ou, ainda, aproveitar a nota 
da redação de vestibular que tenha feito 

na Unipar de 2015 para cá.

Sala de cirurgia simulada: 
conjunto de laboratórios 

para aulas práticas 
do curso são todos 

modernos e amplos
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