
•  Os destaques meteorológicos desta quarta-feira de 
cinzas são para o tempo abafado e as constantes pan-
cadas de chuvas às quais se intensificam no período 
diurno de maior aquecimento.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
06/03/19................................. R$ 67,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
06/03/19.................................R$ 31,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
06/03/19................................. R$ 50,00

Fonte: Deral/Seab

Enem 2019 deve contar com 95 
mil alunos da rede estadual

 95 mil estudantes da 
rede estadual devem participar 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) esse ano. São 
alunos que estão concluindo o 
ensino médio regular, cursos 
profissionalizantes integrados 
ao ensino médio ou o curso 
de formação de docentes em 
2019.
 O edital com todas as 
regras do exame será publi-
cado em esta semana, mas o 
Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep), autarquia 
do Ministério da Educação res-
ponsável pelo Enem, já está 
divulgando as principais datas:
 Solicitação de Isen-
ção/Justificativa de Ausência: 
1ª a 10/04/19.
Inscrições: 06 a 17/05/19.

Provas: 03/11 e 10/11/19.
 Estudantes de esco-
las públicas que estão con-
cluindo o ensino médio devem 
solicitar a isenção do paga-
mento de taxa de inscrição nas 
datas mencionadas, pela inter-
net. Demais pessoas interes-
sadas em participar do Enem 
deverão pagar uma taxa, ain-
da não divulgada, após rea-
lizar sua inscrição no site do 
Inep.
 As provas serão em 
dois domingos diferentes.
 RESULTADOS – A 
finalidade do Exame é avaliar 
o desempenho de estudantes 
na última série do ensino mé-
dio, mas ele é aberto para par-
ticipação de qualquer pessoa 
interessada.
 O resultado é utiliza-

do em programas federais de 
acesso ao ensino superior, 
como o Sistema de Seleção 
Unificado (Sisu) para institui-
ções públicas, o Programa Uni-
versidade para Todos (Prouni) 
de bolsas para instituições par-
ticulares e o Programa de Fi-
nanciamento Estudantil (Fies), 
também para particulares.
 EDIÇÃO PASSADA – 
Em 2018 o Enem foi aplicada 
em 88 municípios paranaen-
ses, com 237 mil pessoas ins-
critas. O Paraná ficou em 9º lu-
gar em total de inscrições para 
o exame, atrás de São Paulo, 
Minas Gerais, Bahia, Rio de 
Janeiro, Ceará, Pernambuco, 
Paraíba e Rio Grande do Sul. 
Cerca de 5,5 milhões de pes-
soas se inscreveram no Brasil 
todo.

Universidades estaduais têm hospitais veterinários
em quatro regiões

 As universida-
des estaduais do Paraná 
oferecem uma série de 
serviços à comunidade, 
entre eles o atendimen-
to veterinário a animais 
de diversos portes. São 
quatro hospitais localiza-
dos em polos de quatro 
regiões do Paraná: Lon-
drina, no Norte; Guara-
puava, no Centro-Oeste; 
Bandeirantes, no Norte 
Pioneiro, e Umuarama, 
no Noroeste.
 Cada um tem 
sua característica de 
atendimento, desde cães 
e gatos até animais de 
grande porte e silvestres. 
As consultas têm preço 
social e variam entre R$ 
40 e R$ 100 dependendo 
do animal e localidade.

 Com 18.201 con-
sultas e retornos realiza-
dos em 2018, o Hospital 
Veterinário da Universida-
de Estadual de Londrina 
(UEL) é um dos mais pro-
curados. Nove entre dez 
pacientes são cachorros 
e gatos. De acordo com 
a direção da unidade, no 
ano passado foram feitos 
5.641 prontuários novos.
 “Pessoas em 
um raio de 50 quilôme-
tros de distância trazem 
seus animais para rece-
ber atendimento na UEL. 
Orientamos que o pro-
prietário venha cedo para 
pegar senhas”, recomen-
da a médica veterinária 
e diretora da instituição, 
Regina Mitsuka Bregano. 
Senhas são distribuídas 

às 7 horas e 13 horas, de 
segunda a sexta-feira.
 O hospital aten-
de emergências 24 horas 
em todos os dias da se-
mana. Casos de atropela-
mento, infecções agudas 
e tumores, por exemplo, 
são emergenciais e têm 
atendimento prioritário.
 SILVESTRES - 
O Hospital Veterinário da 
Universidade Estadual 
do Centro-Oeste (Uni-
centro), de Guarapuava, 
oferece atendimento de 
plantão aos animais inter-
nados. Atende também 
especialidades, como of-
talmologia e reprodução 
animal. Além das consul-
tas, os demais serviços 
necessários ao tratamen-
to, como exames e radio-

grafias, são cobrados.
 O destaque da 
unidade em Guarapu-
ava é o atendimento a 
animais silvestres da re-
gião. O coordenador do 
serviço, Rodrigo Antônio 
Martins de Souza, explica 
que os valores pagos por 
proprietários na clínica de 
pequenos animais ajuda 
a garantir financeiramen-
te os serviços prestados 
aos silvestres.
 “ R e c e b e m o s 
com frequência animais 
de tutela do Estado apre-
endidos pela Polícia Am-
biental - Força Verde, do 
Ibama e do Instituto Am-
biental do Paraná. São 
corujas, macacos-prego, 
bugios, veados e ouri-
ços, que chegam para 

nós com fe-
rimentos ou 
debilitados”, 
conta Rodri-
go.
 Em 2018 
foram aten-
didos 115 
animais en-
caminhados 
por autori-
dades am-
bientais e 
pela própria 
comunida-
de. Rodrigo 
conta que 
na região 
e x i s t e m 
casos de 
animais em 
situação de 
vu lnerab i -

lidade, flagrados em ro-
dovias ou no ambiente 
urbano.
 “Isso é comum 
porque estamos em uma 
região de Floresta Om-
brófila Mista. Em qual-
quer caso orientamos 
as pessoas a chamarem 
uma autoridade ambien-
tal para que os técnicos 
façam a abordagem cor-
reta. O animal pode ter 
raiva e apresentar com-
portamento que coloque 
a pessoa em risco”, reco-
menda.
 P R O F E S S O -
RES – O diretor da uni-
dade em Guarapuava, 
Adriano Carrasco, reforça 
que todos os atendimen-
tos são de responsabili-
dade de professores ou 
graduados, que são os 
residentes. “Existe uma 
ideia muito equivocada 
da população de que são 
os estudantes que rea-
lizam os atendimentos. 
Mas, na verdade, eles fa-
zem o acompanhamento 
do trabalho prestado pe-
los médicos veterinários”.
 FAZENDA ES-
COLA - No Hospital Ve-
terinário da Universida-
de Estadual do Norte do 
Paraná, localizado em 
Bandeirantes, além dos 
serviços prestados à co-
munidade, existe uma 
fazenda escola para a 
prática universitária. São 
equinos, caprinos, suínos 
e bovinos, que recebem 
tratamento dos alunos 

de medicina veterinária e 
agronomia.
 O diretor Ademir 
Zacarias Júnior informa 
que a unidade está aber-
ta a todos os animais, in-
clusive os silvestres, com 
serviços de dermatologia, 
cardiologia, oftalmologia, 
oncologia e cirúrgicos.
 O hospital ve-
terinário de Umuarama 
pertence à Universidade 
Estadual de Maringá. A 
unidade oferece atendi-
mento a animais de pe-
queno a grande porte, in-
cluindo exames diversos, 
clínica geral, cirurgia e 
especialidades. O desta-
que entre os serviços é o 
projeto social da castra-
ção por R$ 120. O valor 
cobre o custo de avalia-
ção laboratorial e aneste-
sia. O diretor Max Gime-
nez Ribeiro contabiliza 
cerca de 1,5 mil consul-
tas e cirurgias realizadas 
em 2018 em animais de 
pequeno porte e outros 
500 procedimentos em 
animais grandes.
 Confira dados de 
cada unidade:
Hospital Veterinário da 
Universidade Estadual 
de Londrina
Endereço: rodovia Celso 
Garcia Cid, BR 445 km 
380- Campus Universitá-
rio de Londrina
Telefone: (43) 3371-4269
Atendimento: para emer-
gência o atendimento é 
24 horas. Para consultas 
o hospital funciona de se-

gunda a sexta-feira das 
8h às 12h e das 13h30 
às 17h
Valor da Consulta: R$ 60 
para agendamento e R$ 
90 para atendimento em 
plantão
Hospital Veterinário da 
Universidade Estadual 
de Maringá
Endereço: Estrada da 
Paca s/n, área rural pró-
xima ao Jardim Cristóvão 
em Umuarama
Telefone: (44) 3621-9437
Atendimento: para emer-
gências o atendimento é 
24 horas. Para consultas 
o hospital funciona de se-
gunda a sexta-feira das 
8h às 12h e das 13h30 às 
17h30
Valor da Consulta: R$ 50 
para animais de pequeno 
porte e R$ 100 para ani-
mais de grande porte
Castração social: R$ 120
Universidade Estadual 
do Centro-Oeste
Endereço: Rua Simeão 
Camargo Varela de Sá, 3, 
Vila Carli em Guarapuava
Telefone (42) 3629-8229
Atendimentos: segunda à 
sexta-feira das 8h às 12h 
e das 13h às 18h.
Valor da consulta: R$ 40
Universidade Estadual 
do Norte do Paraná
Endereço: BR 369, Km 
54, Campus Universitário 
de Bandeirantes.
Telefone: (43) 3542-8036
Atendimentos: segunda 
à sexta-feira das 7h30 às 
12h e das 13h30 às 17h.
Valor da consulta: R$ 52.


