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 SIMONI CHICARELLI EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS EIRELI  e BARBOZA EMPREENDI
MENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA torna público que requer 
ao IAT (Instituto Água e Terra), a Licença Prévia, para 
implantação LOTEAMENTO DOIS AMIGOS,  no Sítio 
São Sebastião, na Água do Ribeirão Bonito, na cidade 

ças entre 6 meses e 4 anos será oferecida em todo o 
país assim que a área técnica do Ministério da Saúde 

cia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovar a 
aplicação da versão pediátrica da Pfizer.
 Segundo o Ministério da Saúde, o início da 
aplicação não demorará porque o governo tem con
trato com a fabricante. “O Ministério da Saúde tem 

vacinas aprovadas pela Anvisa e incluídas no Plano 
Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a 
Covid-19 (PNO). Havendo aprovação da recomenda
ção pela área técnica da 

Brasil, como já ocorre com 
as demais faixas etárias”, 

 O ministério não 

como calendário de vaci

estados e aos municípios 

postos de saúde.

 A versão pediátri

da em faixas etárias acima 

de 12 anos. A formulação autorizada pela Anvisa deverá 

 A tampa do frasco da vacina virá na cor vinho, 

as crianças para serem vacinadas. O uso de diferentes 

administração, já que o produto requer diferentes do
sagens para diferentes faixas etárias.

Um terço dos programas de pós-graduação da UEL 
sobem de conceito na avaliação da Capes
 Do total de 49 pro-

gramas de pós-graduação 

oferecidos pela UEL (Uni-

versidade Estadual de 

Londrina), 16 subiram de 

conceito, conforme avalia-

ção feita pela Capes (Co-

ordenação de Aperfeiçoa-

mento de Pessoal de Nível 
Superior). A universidade 

passou a contar com cinco 

programas de pós-gradu-

ação considerados como 

cursos de excelência, dois 

a mais em comparação 

com a avaliação anterior. 

Dos quase 50 programas, 
32 mantiveram os concei-

tos alcançados e apenas 

um apresentou queda na 

avaliação.

 Passaram a con-

tar com a nota máxima 
(7) os programas de pós-

-graduação em Ciência 

Animal (CCA) e Patologia 

Experimental (CCB). Já o 
Programa de Pós-Gradua-

ção em Ensino de Ciências 

e Educação Matemáti-
ca (CCE) manteve nota 

7, permanecendo como 

curso de referência para 

a área entre as universi-

dades do país. Ao mesmo 
tempo, passaram a contar 

com o conceito 6 os pro-

gramas de pós-graduação 

em Agronomia (CCA) e 

Biotecnologia (CCE). Na 
última avaliação, há quatro 
anos, os programas ha-

viam sido avaliados com 

a nota 5.

 A UEL possui ou-

tros dez programas de 

pós-graduação com a nota 

5, além de 29 com a nota 4 

e 5 com a nota 3. O prazo 
para apresentação de pe-

didos de reconsideração 

permanece aberto até 3 

de outubro.

Avaliação
 Feita a cada qua-

tro anos, a avaliação tem 

início com uma coleta 
de dados e conta com a 

participação da comuni-

dade acadêmica, sendo 

uma atividade essencial 

para assegurar e manter 

a qualidade dos cursos 

stricto sensu no país. São 
levados em consideração 

os documentos públicos 
registrados separadamen-

te por cada programa de 

pós-gradua-

ção no SNPG 

( S i s t e m a 

Nacional de 

Pós-Gradua-

ção), também 

chamada de 

“Plataforma 

Sucup i r a ” , 
que é  uma 

das platafor-

mas para a submissão de 

teses e artigos científicos 
mais importantes do mun-

do.

 As informações 

fornecidas pelas IES (Ins-

tituições de Ensino Supe-

rior) são consolidadas pelo 

corpo técnico da Capes. 

Então, os programas pas-

sam a ser analisados por 

comissões formadas por 

consultores especialistas. 

Estes, por sua vez, pas-

sam a emitir relatórios com 

pareceres e notas para 

cada programa. Somente 

após serem submetidos à 

análise de um colegiado, 
os pareceres sobre mais 

de 7,5 mil cursos de insti-

tuições de todo o País são 
aprovados.

Fonte: www.bonde.com.br

Petrobras anuncia redução de 
R$ 0,30 no diesel
 A Petrobras anunciou na segunda-feira (19) a redução no preço do 

diesel A vendido às distribuidoras de combustíveis em R$ 0,30, a partir de hoje 

de preços".

 A Petrobras ex-

plica ainda que, como o 

diesel vendido nos postos 

tem uma mistura obriga-

tória de 20% de biodiesel, 

a parcela do diesel A no 

preço final passará de R$ 
4,67, em média, para R$ 
4,40, a cada litro vendido.

 O preço do die-

sel comercializado pela 

Petrobras teve aumento 

pela última vez em 18 de 
junho, quando chegou 

a R$ 5,61 o litro. Desde 
então, o valor foi reduzi-

do em R$ 0,20, em 5 de 
agosto; e em R$ 0,22, em 
12 de agosto.

(20). Com a mudança, o 

litro do diesel A fornecido 

pela empresa passará a 
custar R$ 4,89.
 A queda no preço 

equivale a 5,78% e, se-

gundo a estatal, "acom-

panha a evolução dos 

preços de referência e é 

coerente com sua prática 

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

 JOÃO APARECIDO CRUZ URTOZINI, torna 
público que recebeu do Instituto Água e Terra – IAT a 
Licença de Operação (Ampliação) para a atividade de 
Criação de frangos para corte – avicultura de corte, 
localizada na Estrada do Cardoso, Km-1,3, s/ nº, Zona 
Rural no município de Bela Vista do Paraiso-PR.


