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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL

 O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 
- ALVOLAB, CNPJ: 07.548.988/0001-77, torna público 
que requereu à Instituto Ambiental do Paraná - IAP, a 
Instalação da  Licença Ambiental, para armazenamento 
temporário de resíduos de serviços da saúde localizado 
em Avenida Joaquim Alves Bento de Lima, nº 508 situa-
do em Alvorada do Sul - Pr. Foi determinado estudo de 
impacto ambiental e/ou não foi determinado estudo de 
impacto ambiental.

IBGE firma acordos com ONU para 
recensear imigrantes e refugiados
 O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) fir-
mou dois acordos com agências da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) para o recenseamento de 
refugiados e imigrantes no Censo 
2022.
 As parcerias foram firma-
das com a Organização Internacio-
nal para Migrações (OIM) e com o 
Alto-Comissariado das Nações 

Unidas para Refugiados (Acnur).
 Os acordos envolvem todo 
o país, mas terão como foco prin-
cipal Roraima, devido ao grande 
fluxo de imigrantes venezuelanos 
que entraram no estado nos últi-
mos anos.
 Entre os pontos das par-
cerias estão o planejamento das 
pesquisas domiciliares e as dis-
cussões acerca da análise dos 

resultados.
 Segundo  o  IBGE,  os 
apoios do Acnur e da OIM permiti-
rão a sensibilização dos refugiados 
e imigrantes quanto à importância 
de participar do censo, o uso de re-
cursos humanos com experiência 
nesse tipo de trabalho e a facilita-
ção do acesso dos recenseadores 
aos abrigos.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

 O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou 

alterações promovidas na Lei de Improbidade Adminis

ação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

Terminam hoje inscrições do Prouni 
para o segundo semestre

 Terminam hoje (5) 
as inscrições do Programa 
Universidade para Todos 
(ProUni) para o segundo 
semestre deste ano. O 
prazo começou na última 
segunda-feira (1°) e en-
cerraria ontem (4), mas foi 
prorrogado por mais um dia. 
Os estudantes interessados 
devem acessar o Portal 
Único de Acesso ao Ensino 
Superior.
 O resultado da pri-
meira chamada sai no dia 9 
de agosto e as matrículas 
deverão ser realizadas en-
tre 9 e 17 de agosto. Já o 
resultado da segunda cha-
mada será divulgado em 22 
de agosto, com matrículas 
entre 22 e 31 de agosto.
 De acordo com 
o Ministério da Educação 
(MEC), a partir dessa edi-
ção, em substituição à di-
vulgação da informação da 
nota de corte, será divulga-
da a classificação parcial 
de cada candidato. O último 

ranqueamento será divulga-
do hoje. Com isso o candi-
dato vai poder conferir mais 
uma vez a sua posição em 
relação aos seus concor-
rentes, que são aqueles que 
selecionaram as mesmas 
opções de inscrição que ele.
 Para aqueles que 
não forem selecionados 
nas chamadas regulares, o 
programa oferece ainda a 
oportunidade de participar 
da lista de espera. Para isso, 
o estudante deve manifestar 
o interesse nos dias 5 e 6 de 
setembro. A divulgação do 
resultado da lista de espera 
sai no dia 9 de setembro e 
as matrículas deverão ser 

realizadas entre 10 e 16 de 
setembro.

O que é o ProUni
 O ProUni é o pro-
grama do governo federal 
que oferece bolsas de es-
tudo, integrais e parciais 
(50%), em instituições par-
ticulares de educação su-
perior. Nesta edição, mais 
de 190 mil bolsas serão 
ofertadas.
 É preciso que o 
candidato tenha feito as 
edições de 2021 ou de 
2020, ou ambas, do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem), e tenha alcançado, 
no mínimo, 450 pontos de 
média das notas e não te-

nha tirado zero na redação. 
Outra exigência é a de não 
ter participado do Enem na 
condição de treineiro. Será 
considerada a edição do 
Enem com a melhor média 
de notas.
 Para ter acesso à 
bolsa integral, o estudante 
deve comprovar renda fa-
miliar bruta mensal de até 
1,5 salário mínimo por pes-
soa. Para a bolsa parcial, a 
renda familiar bruta mensal 
deve ser de até três salários 
mínimos por pessoa.
 O público-alvo do 
programa é o estudante 
sem diploma de nível su-
perior. Professores da rede 
pública de ensino também 
podem disputar uma bolsa 
exclusiva para os cursos 
de licenciatura e pedagogia, 
destinados à formação do 
magistério da educação 
básica. Nesse caso, não se 
aplica o limite de renda exigi-
do dos demais candidatos.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br


