2 Política
BOCA DO LOBO
RECURSOS

Na manhã de segunda-feira
(16), o prefeito de Guarapuava, Celso Góes, recebeu o
deputado federal Zeca Dirceu.
O motivo da visita foi a entrega
de emendas parlamentares,
totalizando em R$ 650 mil, para
inves�mentos na área da saúde e
no esporte.
Na ocasião, o prefeito destacou
a importância da presença e do
compromisso dos deputados com
o município. Ele também agradeceu o deputado federal por estes
recursos e destacou que na sua
administração a área da saúde é
uma das suas prioridades.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. As terras, que contam com seis mil hectares de extensão, envolvem há décadas disputas de propriedade. Este direito é reivindicado pela
Associação dos Produtores Rurais Posseiros de Terra no Alto da Serra Esperança

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM GUARAPUAVA
É DISCUTIDA EM AUDIÊNCIA PÚBLICA
coordenador da Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Paraná, a questão
principal é a legalidade
da cadeia dominial. “A
Corregedoria de Justiça
do Tribunal de Justiça
deve ser acionada para
verificar os documentos
que dão origem às matrículas e se eles respondem a realidade fática e
jurídica. Esta ação deve
ser feita sobre cartórios
notariais e de registro de
imóveis”, explicou.

ASPAS

“O deputado é um grande parceiro da administração. Com os
recursos que o município recebe,
nós podemos desempenhar
uma gestão efe�va, com grandes
desenvolvimentos e projetos”,
explanou. A emenda, proveniente
do Ministério da Cidadania no valor de R$ 290 mil, será des�nada
para o custeio geral das en�dades
Associação Mundo Azul, Ins�tuto
Dom Bosco, Ins�tuto João Paulo
II e Associação do Assentamento
Nova Geração.
Já a emenda no valor de R$ 360
mil será des�nada para modernização da pista de atle�smo do Joaquim Prestes, com a construção
de novos ves�ários.
Os valores das emendas já estão
empenhados e estarão disponíveis
nos cofres públicos até o ﬁnal
de agosto. Também es�veram
presentes na visita o secretário
execu�vo Daniel Frahm e as vereadoras Terezinha dos Santos Daiprai
e Cris�ane Wainer.

ESTAR

A ﬁscalização do Estacionamento
Regulamentado (EstaR) voltará a
ser feita nas ruas de Guarapuava
a par�r da próxima segunda-feira
(23). A cobrança estava suspensa
desde 15 de março, quando os
agentes passaram a auxiliar na
organização do trânsito e das
ﬁlas para a vacinação contra a
Covid-19. “Eles têm cumprido um
papel extremamente importante
no combate à pandemia, auxiliando na orientação da população e
organização do trânsito. Com o
avanço da vacinação, vamos reorganizar as escalas e retornar com
a ﬁscalização do EstaR”, explica o
secretário de Trânsito e Transportes, Adalberto Campos.
Os motoristas que possuem o aplicativo EstaR Digital já receberam uma
no�ﬁcação sobre o retorno da
cobrança. “É importante todos
os motoristas ﬁcarem atentos
aos locais e horários regulamentados. Quem preferir, pode baixar o aplica�vo e fazer a compra
de créditos de forma antecipada
ou ainda u�lizar os bloquinhos”,
complementa.

ENCAMINHAMENTOS

EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

A Assembleia Legislativa do Paraná discutiu
na manhã desta terça-feira (17) a situação de 350
famílias que vivem em
áreas de conﬂito fundiário
na localidade da Fazenda
Curi, distrito de Guará, no
município de Guarapuava.
As terras, que contam com
seis mil hectares de extensão, envolvem há décadas
disputas de propriedade.
Este direito é reivindicado
pela Associação dos Produtores Rurais Posseiros
de Terra no Alto da Serra
Esperança (Aproserra).
O tema gerou a audiência pública promovida
pela Comissão de Direitos
Humanos do Legislativo
Estadual, presidida pelo
deputado Tadeu Veneri
(PT), que comandou o encontro virtual com a participação de representantes
da associação dos posseiros, do Ministério Público do Estado do Paraná
(MP-PR), do Tribunal de
Justiça do Estado (TJ-PR), da Polícia Militar e
da Câmara de Vereadores
de Guarapuava. O deputa-

do Professor Lemos (PT)
também se pronunciou.
Segundo Veneri, o foco
da audiência é “constatar
problemas dominiais, as
decisões judiciais conﬂitantes e os direitos à terra
e ao território das comunidades’’. Com essas informações buscamos juntar
esforços com o objetivo
de vislumbrar caminhos
para a solução do conﬂito
fundiário e a garantia de
direitos territoriais das comunidades”, explicou.
Para
Joel
Marcos
Gross, posseiro residente na comunidade, a falta
de atendimento do Estado
gera insegurança às cerca de 1.500 pessoas que
vivem na área. “Vivemos
sem energia elétrica, saneamento e saúde, com
transporte escolar precário. Nossas estradas são
péssimas, não temos atendimento social, sinal de
internet e não temos acesso a muita coisa”, relatou.

SOLUÇÕES

Segundo o procurador
de Justiça, Olympio de Sá
Sotto Maior, os conﬂitos
nesta região são permanentes. “Precisamos de

soluções para perenizar as
deﬁnições de propriedade,
respeitar os que se encontram há muitos anos na
posse. Sei da existência de
um relatório de comissão
instituída pelo Conselho
Estadual do Meio Ambiente que aponta inúmeras situações de irregularidades e do gestor da APA
da Serra da Esperança que
tem um relatório mais recente”, disse.
“Precisamos da intervenção de vários órgãos
para identiﬁcar o que se
tem nesta área. Temos
ainda veriﬁcação junto à
União de impostos federais que poderiam levar
esta área para a reforma
agrária. Também temos
créditos trabalhistas que
têm preferência em eventual execução. Tivemos
casas de posseiros queimadas, situações violentas que não podem ocorrer”, alertou o procurador
que coordena o Centro de
Apoio Operacional das
Promotorias de Proteção
aos Direitos Humanos do
Ministério Público do Paraná.
Para Fernando Prazeres,
desembargador,

Como auxílio da audiência pública “Direito
à Terra e ao Território e
Conflitos Fundiários no
Paraná” na solução das
questões fundiárias na
região do alto da Serra
Esperança, o deputado
Tadeu Veneri propôs o
encaminhamento das sugestões dos participantes. Uma delas é a formação de uma força tarefa
com o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (Incra); Universidade Estadual do
Centro Oeste (Unicentro); e Instituto de Terras,
Cartografia e Geologia
do Paraná (ITCG), para
mapear a área e comparar
com os documentos que
os posseiros e os cartórios de registro de imóveis da comarca têm.
Também, enviar ofícios
ao Tribunal do Trabalho e
à Justiça Federal, já que a
antiga fazenda tem ações
trabalhistas, além de dívidas junto à União. Tadeu
Veneri sugeriu ainda uma
visita técnica da Comissão
De Direitos Humanos em
setembro, “possivelmente
com a Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Paraná”. (Reportagem e foto:
Assessoria/Alep, com revisão).
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LITORAL

Quatro empresas apresentam propostas para obras de recuperação do Litoral
EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

Os envelopes com as
propostas de preço apresentadas pelas empresas
interessadas em executar
as obras de recuperação
da Orla de Matinhos, no
litoral do Estado, foram
abertos nesta terça-feira
(17), no Instituto Água
e Terra (IAT). Ao todo, o

órgão ambiental vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo recebeu
62 manifestações de
interesse.
A entrega dos envelopes
foi transmitida ao vivo
no Canal do Youtube da
pasta. Quatro empresas
apresentaram as propostas de preço para dar continuidade nos processos

da Concorrência Pública
nº 02/2021. São elas:
Consórcio Sulcatarinense,
Consórcio Orla Matinhos,
Consórcio Sambaqui, e
Consórcio Nova Matinhos.
As quatro propostas agora
seguem para avaliação
da Comissão responsável.
Serão analisadas as exigências contidas no Edital
Concorrência.
Para anunciar a empresa

vencedora da licitação
será convocada uma
nova seção com as partes
interessadas, respeitando
todos os prazos previstos
na legislação, como o de
recursos e o de vista de
documentos.
O secretário do Desenvolvimento Sustentável e do
Turismo, Márcio Nunes,
ressaltou que o projeto
das obras teve segurança

técnica e jurídica, apoio
das universidades e da
sociedade civil do Paraná.
“Agora, com uma Concorrência Pública limpa e
transparente, estaremos
fiscalizando a execução
e a qualidade das obras,
para que a nossa população possa usufruir disso
por muito tempo”, disse.
(Reportagem: ANPr, com
edição).

ENSINO SUPERIOR. O Vestibular será realizado em uma única etapa, com cinco horas de duração e, agora, com 60 questões
para serem respondidas pelos candidatos. Serão mantidos os grupos de curso, mas houve uma diminuição no número de questões de cada disciplina

VESTIBULAR UNICENTRO
2022 TERÁ NOVO FORMATO

O

EQUIPE CORREIO

REPORTAGEM LOCAL

Ve s t i b u lar 2022
da Universidade Estadual do Centro-Oeste
(Unicentro) já tem
data para ser realizado: 13 de março de
2022. A partir do próximo processo seletivo, as provas deixam
de ocorrer em dois
dias e passam a ser
concentradas numa
única data, com ampliação do tempo de
permanência dos candidatos em sala.
“Para 2022, a Unicentro terá um novo
formato nas provas
do Vestibular. O Vestibular será realizado
em uma única etapa, com cinco horas
de duração e, agora, com 60 questões
para serem respondidas pelos candidatos.
Mantemos os grupos
de curso, mas houve
uma diminuição no
número de questões
de cada disciplina”,
complementa a coordenadora de Processos Seletivos da
universidade, Maria
Aparecida Mores.
Todos os candidatos
inscritos, independentemente do curso a que

Colin; “Torto arado”,
de Itamar Vieira Júnior; “Sagrada Esperança”, de Agostinho
Neto; e “O Auto da
Compadecida”,
de
Ariano Suassuna.

FACILIDADE

As mudanças, segundo a coordenadora de Processos Seletivos da Unicentro,
são “para a facilidade
para os candidatos
e suas famílias, que
residem em outras
cidades. E, também,
como
realizamos
provas em outros
colégios, assim nós
não interferimos no
calendário
escolar,
porque utilizávamos
espaços também na
segunda-feira”.

2021

concorrerem a uma
vaga, farão a Redação, e responderão as
10 questões de Língua
Portuguesa e Literatura, e as cinco perguntas de Língua Estrangeira. Já as demais
matérias que integrarão o processo seletivo – Arte, Biologia,
Filosofia, Geografia,
História, Matemática,
Química e Sociologia

– são definidas a partir do grupo a que pertence o curso que em
o estudante concorre a
uma vaga. Cada grupo
é comporto por cinco
disciplinas e cada uma
delas é conta com nove
questões objetivas.

LITERATURA

Outra
mudança
para o próximo Vestibular diz respeito a

lista de obras recomendadas para a prova de Literatura. “A
cada dois anos, nós
fazemos essa atualização, é uma forma
de motivar o estudante para a leitura”, explica Mores.
Nos processos seletivos de 2022 e
2023, então, as obras
literárias que serão
exploradas são: “Ino-

cência”, de Visconde
de Taunay; “A hora
da estrela”, de Clarice Lispector; “Seminário dos Ratos”,
de Lygia Fagundes
Telles; “Sagarana”,
de Guimarães Rosa;
“Comédias para se
ler na escola”, de
Luís Fernando Veríssimo; “Dois em um”,
de Alice Ruiz; “Rosa
que está”, de Luci

Em 2021, após
adiamento em função do cenário de
pandemia, as provas
do vestibular da Unicentro ocorreram nos
dias 9 e 10 de maio,
com todo um esquema de biossegurança.
Os candidatos passaram por aferição de
temperatura e higiene
das mãos na entrada
dos locais de prova.
Dentro das salas, as
carteiras foram posicionadas respeitando
a distância de 1,5 metro, além de usarem
máscara de proteção
o tempo todo, cobrindo nariz e boca.
Foram
ofertadas
1.445 vagas distribuídas entre 41 cursos.
(Reportagem: Redação e Unicentro.br;
Foto: Ilustrativa/Unicentro).

4 Esportes
NOTAS
ESPORTIVAS
ARBITRAL

O campeonato de futebol Interbairros tem arbitral agendado
de sua 4ª edição/temporada
2021 para esta quarta-feira (18),
às 19h. O evento vai ocorrer na
Casa da Cultura, em Guarapuava,
com a participação dos diretores
de equipe para definição de datas
e fórmula de disputa. Também
haverá o sorteio para o torneio
início evento, que envolve todas as
equipes num único dia bem como
sorteio dos grupos da competição.

INTERBAIRROS

O 4º Interbairros é organizado pela
Secretaria Municipal de Esportes
de Guarapuava com a coordenação
técnica de João Fabio Brischiliari.

PÚBLICO

O governo de São Paulo confirmou
na segunda-feira (16) que os
estádios paulistas terão a volta do
público a partir do dia 1º de novembro. A informação foi dada durante
coletiva à imprensa para anúncios
relacionados ao GP de São Paulo
de Fórmula 1, que acontece em
novembro e também contará com
a presença de público, desde que
as pessoas usem máscaras, sejam
testadas e estejam vacinadas.

ARUKO

Time da 3ª Divisão do Paranaense
2021, o Aruko Sports Brasil (de
Maringá) começou a divulgar o seu
plantel de jogadores para a temporada 2021. Até aqui, quatro nomes
já pintaram nas redes sociais do
Samurai Black: o zagueiro Marcelo
Xavier (33 anos); o lateral-direito
Rhuan (29); o goleiro Táfine (26); e
o meia Ícaro Souza (25).

ARUKO 2

Aos poucos, o novo Aruko começa
a ficar com a cara do antigo Maringá FC, clube que foi vice-campeão
paranaense em 2014 na 1ª Divisão.
Além de Marcelo Xavier e Rhuan,
outro cara da antiga Zebra (mascote
que deu lugar ao atual Dogão) é o
técnico Claudemir Sturion. Pudera,
a diretoria do Samurai Black tem
figuras como João Regini e Paulo
Regini, que fizeram história no
Maringá FC.
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ARTES MARCIAIS. A judoca competiu no feminino 15 a 17 anos categoria Ligeiro até 44 kg.
Quem também foi destaque na competição foi seu irmão, o aluno Felipe Tavares Farias

JUDOCA DO COLÉGIO GUAIRACÁ, CAMILE
TAVARES SE CLASSIFICA PARA O BRASILEIRO
EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

A atleta do Colégio
Guairacá Camile Tavares Farias comemora o
título na 67ª edição dos
Jogos Escolares do Paraná, ocorrido no último sábado (14 agosto),
em Curitiba. A judoca
competiu no feminino
15 a 17 anos categoria
Ligeiro até 44 kg. Quem
também foi destaque na
competição foi seu irmão, o aluno Felipe Tavares Farias, vice-campeão no masculino 12 a
14 anos categoria Super
Ligeiro até 36 kg.
Foram 18 meses sem
competição, até o retorno
aos tatames. Felipe conta
que esse foi apenas um
recomeço e espera o título nos próximos desafios.
“Esperava conquistar o
primeiro lugar, mas fiquei
feliz com o resultado. Foram quase dois anos sem
competir e a medalha de
prata é um bom começo”.
Os jovens representaram o Colégio Guairacá no evento esportivo.
“Foi bom sentir a adrenalina da disputa. Era a
esperança que faltava,
essa medalha fez eu me
animar e querer voltar à
rotina de novo”, contou
empolgada a atleta.
Com o excelente resultado, Camile obteve a
classificação para disputar
o Campeonato Brasileiro
Escolar que acontece no
mês de dezembro em Ara-

caju, onde irá representar
o colégio, o município de
Guarapuava e o Estado do
Paraná. “Estou indo para
ganhar. Tenho treinado
muito e irei participar de
outras competições antes do brasileiro. Vou me
esforçar ao máximo para
conseguir o primeiro lugar também”.

TRAJETÓRIA

Camile tem o sonho de
participar de uma Olim-

píada ou de um mundial.
Em 2019, foi campeã em
torneios estaduais, nacionais, no Pan-Americano e Sul-Americano, e
também, foi terceira colocada do ranking nacional da modalidade. Infelizmente, não realizou o
sonho do mundial pelo
fato de na época não ter
15 anos completos, uma
exigência da organização. No início de 2020,
também teve sua viagem

para Croácia cancelada
devido à pandemia.
Camile é aluna do Colégio Guairacá e, pela
sua força na modalidade,
mantém convênio firmado com a UniGuairacá,
Prefeitura de Guarapuava (por meio da Secretaria de Esportes e Recreação), Geração Olímpica
e com o Ministério do
Esporte. (Reportagem/
Foto: Assessoria, com
edição).
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CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO. O último balanço divulgado pela Prefeitura de Guarapuava, referente à segunda
(16), aponta que 114.603 guarapuavanos já foram vacinados contra o novo coronavírus

GUARAPUAVA VACINA PESSOAS COM
23 ANOS OU MAIS NESTA QUARTA

EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

A Prefeitura de
Guarapuava, através da Secretaria
de Saúde, informou
que, nesta quarta-feira (18), moradores com 23 anos ou
mais poderão se vacinar contra a Covid-19.
Para receber a
primeira dose basta
ir à Central de Vacinação, localizada
na Praça Cândido
Xavier, em frente à
Prefeitura, das 9h
às 17h. Haverá distribuição de senhas.
“Vale lembrar que
é necessário apresentar um documento oficial com
foto, CPF e o Cartão SUS. Para quem
tem o aplicativo
‘Fala Saúde’ com os
dados atualizados,
basta apresentá-lo”,
aponta a Secretaria
de Saúde.
Até a última segunda-feira
(16),
segundo o balanço divulgado pela
Prefeitura, 114.603
guarapuavanos
já
haviam sido imunizados contra a
doença. Isso representa 62,75% da
população do município.
Entre os grupos
com maior número
de vacinados es-

tão a população em
geral (51.639), os
idosos acima de 60
anos (23.394) e as
pessoas com comorbidades
(16.970).
Também foram aplicadas 6.476 doses
únicas e 38.153 segundas doses.
“Continue usando máscara de proteção, álcool gel,
mantendo o distanciamento social e
sem aglomerações.
Em caso de dúvidas sobre a vacina-

ção, entre em contato pelo WhatsApp
no número (42) 9
8425-8171”, destaca a Saúde.

PARANÁ

O Paraná alcançou nesta terça-feira (17), com duas
semanas de antecedência, a simbólica
marca de 80% da
população
adulta
imunizada com a
primeira dose (D1)
ou dose única (DU)
da vacina contra a

Covid-19 - a expectativa do Governo
do Estado era que
a meta fosse batida
apenas no fim deste mês. O índice
foi celebrado pelo
governador Carlos
Massa Ratinho Jr.
durante visita ao
Centro de Medicamentos do Paraná
(Cemepar),
local
em que as vacinas
ficam armazenadas
em Curitiba.
“É, sem dúvida,
um dia muito im-

portante e especial
para todos nós paranaenses. Chegamos
a 80,6% das pessoas
vacinadas, seja com
a primeira ou a dose
única,
algo
que
pensávamos alcançar apenas no fim
de agosto. Mais um
passo que damos
em busca da imunização completa no
Paraná”, destacou
Ratinho Jr.
De acordo com
o Vacinômetro do
Sistema Único de

Saúde (SUS), esse
grupo
é
formado atualmente por
7.036.789 pessoas
de uma população
vacinável
estimada em 8.720.953,
ou seja, 80,6% daqueles com mais de
18 anos no Estado.
Ainda segundo a
ferramenta vinculada ao Ministério da
Saúde,
6.719.256
pessoas
receberam a D1 (CoronaVac,
AstraZeneca
ou Pfizer) e outras
317.533 DU, doses
exclusivas da Janssen.
No total, somando também as segundas doses (D2),
o Paraná completou
9.509.570
aplicações nesta terça-feira. “Conseguimos
avançar a antecipar
o cronograma, fruto de uma união de
esforços de todos os
profissionais da Secretaria de Estado
da Saúde e também
dos municípios, que
são quem aplicam
as vacinas e o, que
é melhor, chegamos
com uma vacinação
igualitária, com os
municípios, pequenos ou grandes, na
mesma condição”,
afirmou o governador. (Reportagem:
Redação e ANPr;
foto: Ilustrativa/Secom).

6 Economia
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DESENVOLVIMENTO. Lançado nesta segunda-feira (16) pelo vice-governador Darci Piana, o Programa de Apoio às Vocações
Regionais Sustentáveis (VRS) tem o objetivo de agregar valor e abrir mercados a produtos típicos paranaenses, produzidos de forma
sustentável e de maneira tradicional

PROGRAMA VAI INCENTIVAR AS VOCAÇÕES
REGIONAIS SUSTENTÁVEIS DO PARANÁ
EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

Uma das alternativas
para a retomada econômica após o fim da pandemia da Covid-19, o
Governo do Estado lançou nesta segunda-feira
(16), no Palácio Iguaçu,
o Programa de Apoio às
Vocações Regionais Sustentáveis (VRS) do Paraná. Desenvolvido pela
Invest Paraná, com a
participação de diferentes órgãos e entidades, o
objetivo é incentivar as
cadeias de valor e abrir
mercados a produtos típicos paranaenses, produzidos de forma sustentável e de maneira
tradicional.
Na solenidade, que
teve a participação do
vice-governador Darci
Piana, foram assinados
os primeiros convênios
do programa, que busca fortalecer as relações
sociais, culturais e ambientais nas regiões onde
será implantado. Até o
momento, 25 instituições
serão parceiras, incluindo órgãos e secretarias
estaduais,
prefeituras,
entidades da sociedade
civil e startups.
Ele será iniciado pelo
Litoral (Antonina, Morretes e Guaraqueçaba),
trabalhando os conceitos
de turismo de natureza
e de base comunitária,
além dos produtos regionais, como a banana, mandioca e açaí de
juçara; e São José dos
Pinhais, (Região Metropolitana de Curitiba)
atuando na transição da
agricultura convencional
para negócios sustentáveis na região da bacia
do Miringuava, onde a
Sanepar está construído
uma nova barragem de
captação de água.
O VRS é baseado em
experiências já implantadas na Alemanha e no Japão, países que utilizam
a metodologia de valorizar produções em pequenas regiões, atendendo

as demandas dos grandes centros. “O Paraná
tem grandes exemplos
de produtos tradicionais,
como a produção de mel,
de poncã, que muitas vezes não são valorizados
economicamente,
mas
são fundamentais para
aquela região e para as
famílias
produtoras”,
afirmou Darci Piana.
“Esse programa vai
ser essencial para manter as famílias em sua
propriedade, para valorizar a produção local.
São pessoas que também precisam do suporte do governo para que
tenham o seu sustento,
para que elas também
possam crescer e participar da vida econômica
do Estado”, destacou o
vice-governador.
Segundo o secretário
estadual de Desenvolvimento Sustentável e do
Turismo, Márcio Nunes,
o programa atuará principalmente nos setores
de alimentos e turismo,
apontados como grandes
potenciais econômicos,
principalmente no período pós-pandemia. “O
desenvolvimento susten-

tável é hoje a bola da vez
e cada região tem as suas
potencialidades.
Nada
mais inteligente que entender as necessidades
e particulares de cada
local, para incentivar e
destinar recursos para
desenvolver as vocações
regionais”, disse.

POTENCIAIS

A Invest Paraná trabalha desde o ano passado na identificação dos
potenciais econômicos
e sustentáveis do Paraná. Para isso, foram selecionados ativos com
potencial de mercado já
relatados no Programa
Arranjos Produtivos Locais (APL), que agora
vão contar com o apoio
da agência para acessar
novos mercados, nacionais e internacionais, e
implementar inovações
para ampliar esse potencial.
De acordo com um
estudo
desenvolvido
pela Invest, um setor é
considerado com grande potencial no mercado ao obter uma marca
de, pelo menos, 70% de
viabilidade, com base

em uma série de características.

PRODUTOS

A Invest e o Instituto de Desenvolvimento
Rural do Paraná-Iapar-Emater
(IDR-Paraná)
mapearam 12 territórios
paranaenses que contam
com produtos com potencial para fazer parte
do Programa de Apoio às
Vocações Regionais Sustentáveis (VRS).
Mais de 2.500 famílias
do Litoral podem ser beneficiadas na região com
o desenvolvimento do
turismo de base comunitária, venda de produtos locais, hospedagens,
atrativos naturais e gastronomia local, além do
processamento da mandioca em Guaraqueçaba.
“No Litoral, os produtores das três cidades
serão integrados a uma
cadeia de valor sustentável, para que todos
adotem uma prática sustentável. Eles receberão
um selo que reconhece o
impacto positivo daquele
produto na comunidade e
atesta que ele foi produzido sem agredir o meio

ambiente”,
destacou
Banzato.
Na região Sul, a projeção apontou a viabilidade de agregar valor ao
pinhão produzido principalmente nas cidades
de União da Vitória e
Bituruna. Em São João
do Triunfo, nos Campos
Gerais, 13 famílias serão
beneficiadas com a produção da polpa e do suco
de uva.
No Centro-Sul, a ideia
é inovar em produtos
oriundos da erva-mate,
com chás, energéticos,
uso medicinal e farinhas,
beneficiando cerca de 70
mil pessoas. No Vale do
Ribeira, o programa terá
como foco o beneficiamento da goma de resina; da polpa, suco, óleo
essencial, farinha e subprodutos orgânicos dos
cítricos, principalmente
a poncã; e com o aipim
descascado e congelado,
em forma de farinhas, tapioca e subprodutos orgânicos. Cerca de 2 mil
produtores podem ser
beneficiados na região.
(Reportagem:
ANPr,
com edição; Foto: Camila Tonett).
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ROUBO

Uma mulher (26 anos)
foi roubada na noite
desta segunda-feira (16)
na avenida Moacir Júlio
Silvestri, no bairro dos
Estados. Segundo seu
relato à Polícia Militar
(PM), ela foi abordada
por um homem armado
com faca, que levou sua
mochila que continha documentos, uma carteira e
um celular. O assaltante
era de estatura baixa e
trajava uma blusa preta e
laranja com capuz, calça
jeans e uma mochila cinza. Nenhum suspeito foi
encontrado.

ROUBO 2

Já em Laranjeiras do Sul,
um homem compareceu
à 2ª Companhia da PM
relatando que havia sido
roubado na rua Santos
Dumont. Ele foi abordado
por um indivíduo armado
com uma faca, que lhe
deu voz de roubo e levou
seu aparelho celular.
Nenhum suspeito foi
localizado e a vítima foi
orientada.

ACIDENTE

Também nesta segunda,
por volta das 15h30, a
PM registrou um acidente de trânsito no cruzamento das ruas Vicente
Machado e Barão do Rio
Branco, em Guarapuava.
Segundo informações da
polícia, uma motocicleta
transitava pela Vicente
Machado quando, no cruzamento com a Barão do
Rio Branco, se envolveu
numa colisão com o veículo Ford/Edge. Devido
à batida, o condutor da
motocicleta sofreu ferimentos e foi socorrido
pelo Serviço Integrado de
Atendimento ao Trauma
em Emergência (Siate).

FALECIMENTOS
17 de agosto de 2021

CICERO LEITE DA SILVA (77 ANOS)
DINOEL ALVES DA CRUZ (52 ANOS)
DOLIVAL FIUZA (97 ANOS)
LEONARDO TVARDEI RODRIGUES (28
ANOS)
NELSON ZIMER MARTINS (53 ANOS)
OLAVINA DOS SANTOS ANDRADE (78
ANOS)
SUELI TEREZINHA MOREIRA (53 ANOS)
VERONICA CWENDRYCH (73 ANOS)
*Para mais informações, entre em
contato com a Central de Triagem
(Capitão Frederico Virmond, 1.913,
Centro) pelos telefones (42) 9.84043999 e (42) 3623-8495.

REGIÃO. De acordo com uma nota divulgada pelo 16° Batalhão de Polícia Militar (BPM), uma
equipe de policiais conseguiu intervir na situação; detentos tentaram fugir por um buraco feito
em uma parede

PM IMPEDE FUGA DE PRESOS
EM DELEGACIA DE PINHÃO

Ao serem questionados sobre os disparos, eles confirmaram ter ouvido, mas alegaram não possuir nenhuma
arma.
A entrada da PM na residência foi autorizada, mas
nada foi localizado. Diante
disso a equipe conduziu os
suspeitos até o 4° Pelotão
para os procedimentos cabíveis.

EQUIPE CORREIO

REPORTAGEM LOCAL

A Polícia Militar (PM)
impediu, na tarde desta segunda-feira (16), uma fuga
de detentos da delegacia do
município de Pinhão (a cerca de 50 km de Guarapuava).
A equipe de operações
com cães foi até o município para prestar apoio aos
policiais da unidade prisional. Segundo os agentes
da delegacia, eles estariam
ouvindo barulhos do rompimento do muro que dividem com a Polícia Civil.
Segundo a PM, foi montada uma célula de intervenção para aguardar o momento em que o muro seria
quebrado, para impedir a
fuga dos presos.
Quando um dos detentos
tentou passar pelo buraco
feito na parede, os policiais
verbalizaram para tentar fazê-los desistir da fuga, mas
não foram acatados.
Na sequência, a PM utilizou de granadas explosivas
para os fazer recuar e desistir da fuga.
Com a situação controlada, os internos foram
encaminhados novamente
para as celas e os policiais
esperaram pela chegada do
Setor de Operações Especiais (SOE), responsáveis
por pequenas intervenções
dentro de estabelecimentos

RESIDÊNCIA

prisionais para controlar de
vez a situação.

PINHÃO

Já na madrugada de terça-feira (17), um adolescente (17 anos) foi junto
da mãe até o 4º Pelotão de
Polícia Militar. Ele relatou
que estava próximo ao trevo de acesso ao distrito de
Faxinal do Céu com alguns
amigos no momento em que
uma senhora foi até o local
e pediu para que eles diminuíssem o volume do som.
O jovem disse que desli-

gou o som e dirigiu o veículo até o trevo e, que no momento seguinte, ouviu três
disparos de arma de fogo,
visualizando um homem
(45 anos) junto de outro (18
anos) de posse de espingardas.
O rapaz foi atingido de
raspão por um dos disparos
e se encaminhou até a delegacia para pedir atendimento.
A equipe da PM foi até o
local indicado pelo adolescente e encontrou os dois
homens indicados por ele.

Em Guarapuava, a PM
registrou uma ocorrência de
furto no bairro dos Estados
na manhã desta segunda-feira.
Uma equipe estava em
patrulhamento pela Rua
Mato Grosso quando foi
abordada por uma mulher,
que afirmou que sua casa
havia sido invadida durante a madrugada. Segundo
o relato da proprietária, foi
levada uma bicicleta.
“Sendo que o autor do
furto cortou a cerca elétrica e também a fiação do
sistema de alarme, onde
retirou a fechadura da porta de vidro dos fundos da
residência, porém, quando
a vítima percebeu e acendeu as luzes, o autor se
evadiu”, consta no boletim
da PM.
Nenhum suspeito foi
encontrado e foram feitas
orientações à vítima. (Reportagem: Redação; foto:
Divulgação/PM).
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curta!

MÚSICA. Na última sexta-feira (13), essa banda guarapuavana de rock se
reencontrou em estúdio para ensaiar, após longo tempo. Em 2020, o trio Osni,
Bezoro e Júnior lançou digitalmente o segundo disco, “Tempo reverso”
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NOTAS
TROPICAIS
ARTES

Em Guarapuava, o Centro
de Artes e Criatividade
Iracema Trinco Ribeiro
retomou suas atividades
presenciais na última
sexta-feira (13). Em cartaz,
até dia 4 de outubro, está a
exposição “Resgate: Acervo
Municipal de Guarapuava”,
que busca revelar as origens
das obras que pertencem à
Prefeitura. O Centro de Artes
está com um novo horário:
de segunda a sexta-feira, das
8h às 18h; e aos sábados,
das 9h às 13h.

EXPOSIÇÃO

Em decorrência da pandemia, a edição especial do
Arte²: “A arte nos une e
nos liberta” será realizada
através das redes sociais da
Diretoria de Cultura (Dirc)
da Universidade Estadual do
Centro-Oeste (Unicentro)
durante o mês de setembro,
e as inscrições se iniciam
nesta terça-feira (17 de agosto), ocorrendo até dia 31 do
mesmo mês.

MAQUINÁRIA
RETORNA
COM TUDO

A

EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

pós idas e vindas, com uma
pandemia
de
Covid-19
no
meio do caminho, o Maquinária retomou
suas atividades em 2021.
O trio formado por Osni
Santos
(guitarra/voz),
Adriano Ribeiro, o Bezoro
(baixo/voz), e Júnior Batista (bateria) é um dos mais
singulares no horizonte do
rock “made in Gorpa”. Eles
têm larga experiência e rodagem na cena musical de
Guarapuava.
Na última sexta-feira (13),

eles se reuniram no estúdio
de ensaios da Heaven. “Estamos na ativa”, diz Júnior,
destacando que o encontro
foi com os devidos cuidados
sanitários em respeito ao período de pandemia.
É a volta do Maquinária
ao contexto da criação autoral. “Já começamos a ensaiar, a fazer música nova. Se
der tudo certo, até o final do
ano vamos estar com um clipe novo de uma música nova
que estamos ensaiando”,
explica o baterista, acrescentando que a banda conta com
cinco novas canções para um
futuro CD.
Mas antes do novo álbum,
o trio vai investir na versão

audiovisual de uma canção.
Provavelmente será “Acelerar e esquecer”, pinçado do
álbum de 2020.

de material composto em
1989, na fase embrionária da
banda.

TRAJETÓRIA

O segundo trabalho de estúdio do Maquinária, “Tempo reverso” está disponível
gratuitamente na internet
(https://bit.ly/3m7uzpb). O
material teve de ser lançado
digitalmente em 2020 por
conta da pandemia.
Segundo Júnior Batista,
a banda agora realiza o trabalho de ensaio desse CD.
O power trio ainda estuda a
possibilidade de uma versão
em mídia física desse registro fonográfico.

O Maquinária nasceu em
1989, em Guarapuava. Mas
teve uma parada de alguns
anos até a sua aguardada volta em 2012, com presença
em festivais (participando e
organizando), shows, coletâneas e gravação de singles/
clipes. A formação se tornou
clássica com Osni, Bezoro e
Júnior.
Mas, no primeiro álbum
de estúdio, a banda passou
por turbulências, com prazo
estendido na produção e a
saída de Osni para a entrada
do guitarrista
Dan Souza, que também
foi coprodutor do registro.
O CD “Máquina do Tempo”
(Gravobem, de Sergio da
Mata) foi lançado em 2018
de maneira independente.
Antes da pandemia de
Covid-19 tomar de assalto o mundo, a banda estava
em modo de “stand by” após
mudanças na formação. No
ano passado, Osni, Bezoro
e Júnior lançaram o segundo álbum, “Tempo reverso”,
apenas em versão digital. E
com algumas raridades, caso

DISCO

HARD ROCKERS

Outra banda guarapuavana com novidades é a Hard
Rockers, que lançou recentemente seu primeiro clipe:
“Still Beat Strong”, com direção de Clério Back e João
Gustavo. O material pode ser
assistido no YouTube (link:
https://bit.ly/3z1pEtK).
O projeto Hard Rockers é
formado por Ale Panda (vocais), Gabriel Pires (bateria),
Osvaldo Tavares (guitarras
e teclado) e Raphael Pires
(baixo). (Reportagem: Cristiano Martinez; Foto: Arquivo Pessoal/Maquinária).

EXPOSIÇÃO 2

As poéticas são livres podendo versar sobre a temática
que dá nome a essa edição.
As inscrições devem ser
enviadas por email (dirc@
unicentro.br) seguindo as
orientações descritas no edital. O edital se encontra no
link em nossa bio, ou no link:
encurtador.com.br/vFPUV

LONDON

O livro “A Praga Escarlate”,
de Jack London, ilustrado
por Gordon Grant, está em
pré-venda pela editora Veneta (link: encurtador.com.
br/mKPQX). Uma doença
misteriosa varreu a humanidade no início do século
21, deixando poucos sobreviventes e uma sociedade
reduzida à brutalidade.
Nesse mundo devastado,
um velho professor universitário conta para seus
três netos as desventuras
que viveu para escapar da
peste, em meio a desertos
e cidades mortas.

LONDON 2

Escrito em 1912, “A Praga Escarlate” é um livro pioneiro
do gênero pós-apocalíptico,
por um dos mais célebres
escritores do século 20,
autor de clássicos como “O
Chamado Selvagem” e “Caninos Brancos”.

10

TV

Correio do Cidadão

QUARTA-FEIRA
18 de agosto de 2021

CANAL 1

BATE
REBATE

Por Flávio Ricco; Colaboração de José Carlos Nery
DIVERSIFICANDO

Boris Casoy, com seu trabalho no YouTube, decidiu
cursar veterinária. Foi
aprovado no vestibular da
Universidade Cruzeiro do Sul
e já iniciou as aulas.
Aliás, no passado, Boris fez
direito e trancou a matrícula
no quinto ano.

SÉTIMA FASE

Esta promete ser a primeira
de uma série de novelas
que serão produzidas em
diferentes regiões do país.
Autores sendo acionados.

SÉRIE ESPECIAL

O jornalismo da Record já
está produzindo uma série
sobre os 20 anos do 11 de
setembro.
Trabalho que vem merecendo atenção bem especial,
com intensa colaboração da
correspondente nos Estados
Unidos, Evelyn Bastos.

NÃO POR ACASO

Letícia Almeida viverá a
personagem Asenate, par
romântico de José (Juliano
Laham), na sétima e última
fase de “Gênesis” – José do
Egito.
No ar, a partir do próximo
dia 30.

DIVERSIFICAR

A Globo, no ano que vem,
terá “Pantanal”, com gravações em curso.

Vamos combinar que de
boba a Globo não tem nada.
A data de estreia do “Domingão”, com Luciano Huck,
5 de setembro, 18h, não foi
escolhida por acaso.
Será no mesmo dia de Brasil
e Argentina, partida das
eliminatórias, às 4 da tarde,
no estádio do Corinthians.
Jogo entregando para o programa.

SUSPENSE

Sobre as próximas estreias
da Globo, Marcos Mion e
Luciano Huck já estão definidos: 4 e 5 de setembro.
Só falta decidir ou anunciar
o começo do “Zig Zag ”, da
Fernanda Gentil. Por enquanto, nada é falado.

RETA FINAL

As gravações desta atual
temporada do “MasterChef ”
serão concluídas ainda este
mês.
E, depois de uma pausa,
todo seu pessoal voltará a
se reunir para produzir dois
especiais de fim de ano –
Natal e Ano Novo.

ANO QUE VEM

Sobre o futuro do “MasterChef ” na programação da
Band, ninguém crava nada.
Se vier a ser confirmada, as
gravações serão fora do Morumbi. Nos Estúdios Quanta,
por exemplo.

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL

Moacyr Franco aparece no
episódio da série “Ilha de
Ferro” desta quarta-feira.
Ele faz o Amorim, um empresário sem caráter que investe em um plano de Bruno
(Klebber Toledo).

C´EST FINI

O musical “O coro”, um
trabalho de Miguel Falabella
para o Disney+, começa a
ser gravado no próximo dia
23.
A estreia está prevista para
o primeiro semestre de
2022.
Então é isso. Mas amanhã
tem mais. Tchau!

- Thiago Gimenes dirige o musical “Barnum - O Rei do Show”,
espetáculo Broadway, breve
nos palcos brasileiros com Murilo Rosa como protagonista...
... Gimenes, aliás, integrou o
júri de “Canta Comigo” e “Canta Comigo Teen”, este ainda
inédito.
- SBT marcou para 5 de outubro, virtualmente, o evento de
lançamento do “Teleton” deste
ano...
... O programa irá ao ar nos dias
22 e 23 do mesmo mês...
... Ainda se discute a presença
ou não de plateia, mas, provavelmente, não terá Silvio
Santos.
- Fernando Henrique Cardoso
será tema de um documentário
para o streaming...
... Várias personalidades do
mundo político e artístico estão
sendo ouvidas.
- Na Record ainda não existe
preocupação em escolher outra
novela para reprise na faixa da
tarde...
... “Prova de Amor” vai longe.
Tem 229 capítulos. Nem chegou
na metade.
- Nesta quarta, no “Programa
de Todos os Programas”, disponibilizado às 17h, tem uma entrevista com Roberto Cabrini...
... Cabrini contando tudo dos
bastidores das suas reportagens. No Facebook e YouTube
do R7.
- Atriz e cantora trans, Divina
Valéria é dirigida por Ivan
Cabral em show online na SP
Escola de Teatro, de 23 de agosto a 8 de setembro...
... Participações de Leandra
Leal, Sergio Guizé, Patrícia Pillar
e Thiago Mendonça.
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HORÓSCOPO
ÁRIES - (21 mar a 20 abr)

Variedades 11

SUDOKU
A RECREATIVA - recreativa.com.br

A Lua chega no ponto mais alto do seu Horóscopo e, em harmonia com
Júpiter, o astro da prosperidade, garante um período de grandes conquistas
e realizações para você, ariana. É hora de concentrar suas energias nos seus
objetivos mais ambiciosos e lutar pra valer, pois você tem tudo para se destacar. Pode até conseguir uma promoção no trabalho! Agora, precisa dosar sua
ambição para não atropelar os colegas nem bater de frente com os chefes.

TOURO - (21 abr a 20 mai)

Hoje você vai mostrar mais curiosidade e interesse por coisas novas. É um ótimo momento para trocar ideias com colegas mais
experientes ou pessoas sábias, que possam orientá-la sobre seu
trabalho ou seus projetos. Não perca a chance de fazer cursos e
aprender, pois o conhecimento pode levá-la ainda mais longe na
carreira e na vida.

GÊMEOS - (21 maI a 20 jun)

Este é um bom momento para você investir nas coisas que trazem segurança e estabilidade para a sua vida. No trabalho, você vai querer marcar
presença e mostrar todo o seu potencial para garantir seu espaço. A Lua
na Casa 8 estimula você a doar ou descartar tudo que está guardado, mas
que você sabe que não vai usar mais; isso deve deixar a sua vida mais organizada e ainda vai abrir espaço para outras possibilidades.

CÂNCER - (21 jun a 21 jun)

A Lua na Casa 7 indica um bom período para você se unir a outras pessoas em busca de um objetivo em comum. Trabalhe em equipe e estimule a cooperação entre os colegas, pois juntos conseguirão ir muito
mais longe. Você só precisará ter um pouco mais de cautela se tiver
uma sociedade com parentes, pois a Lua em quadratura com Vênus
indica alguns conflitos.

LEÃO - (22 jul a 22 ago)

Seu pique para o trabalho será maior nesta quarta e você vai mostrar muita disciplina e responsabilidade para cumprir as suas tarefas.
Porém, logo cedo, os astros alertam que pode se envolver, sem
querer, em algum tipo de fofoca ou mal-entendido. Procure ter
bastante jogo de cintura para dialogar e esclarecer as coisas com
tranquilidade, sem brigar.

VIRGEM - (23 ago a 23 set)

A Lua chega ao seu paraíso astral e isso deve deixar o seu humor mais
leve. Vai encarar a vida e todos os seus desafios com muita descontração e pode até contagiar os outros com o seu entusiasmo. A criatividade
também será uma importante aliada e deve ajudá-la a se desvencilhar dos
problemas sem dificuldades. Revele seu lado mais romântico e sedutor,
sem cobranças.

LIBRA - (23 set a 22 out)

Lua e Vênus em quadratura podem deixar a manhã tensa em família,
por isso, procure usar todo seu jogo de cintura ao lidar com os parentes para evitar brigas e conflitos desnecessários. O cuidado deve ser
maior ainda para quem trabalha com parentes ou em casa. Mesmo
que discorde dos familiares, seja gentil ao expor suas opiniões. Gentileza gera gentileza, já dizia o poeta!

ESCORPIÃO - (23 out a 21 nov)

A Lua na Casa 3 aumenta bastante o seu poder de comunicação e
garante a você muita habilidade para dialogar, negociar e convencer
as pessoas. Isso deve contribuir bastante com o seu trabalho, principalmente para apresentar seus serviços, oferecer produtos, atender
clientes ou negociar compras e vendas. Também pode ajudá-la a apresentar suas ideias ou mesmo reivindicar algumas melhorias aos chefes.

SAGITÁRIO - (22 nov a 21 dez)

Assuntos relacionados a dinheiro estarão no centro das suas atenções
hoje. O desejo de garantir mais segurança material para você e os seus
será maior e deve incentivar você a investir mais no trabalho. Pode ter
boas ideias para aumentar seus ganhos, seja para aumentar sua produtividade no emprego ou algo para fazer nas horas vagas e faturar
uma grana extra.

CAPRICÓRNIO - (22 dez a 20 jan)

Tensões no céu indicam que o dia pode não começar exatamente
como você planejou. Pode ter alguns imprevistos no trabalho e talvez
tenha que abrir mão de algumas coisas que deseja muito, então procure controlar bem as suas emoções e tente não mostrar a sua insatisfação aos chefes. Brigas não vão melhorar as coisas e podem até
queimar o seu filme.

AQUÁRIO - (21 jan a 19 fev)

A Lua na Casa 12 traz à tona algumas dúvidas e preocupações. Isso pode
afetar um pouco a sua concentração no trabalho, por isso procure fugir de
ambientes agitados demais e tente se isolar num canto tranquilo para cumprir as suas tarefas. Vênus na Casa 9 garante muita facilidade para aprender,
e você pode fazer cursos ou treinamentos para assumir uma nova tarefa ou
função no emprego.

PEIXES - (20 fev a 20 mar)

O céu avisa que você pode ter algum aborrecimento com amigos ou colegas no início do dia. Procure relevar o deslize, sem guardar ressentimentos, afinal, coisas assim acontecem. Júpiter na Casa 12 sugere que você
pode receber uma ajuda de alguém sem saber: pode ser alguém que dê
boas referências a seu respeito ou até que impeça você de cair em algum
armadilha.

CRUZADA
A RECREATIVA - recreativa.com.br
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INCUBADORA

Visando a geração e aperfeiçoamento de projetos de
pesquisa, desenvolvimento
e inovação, a Incubadora
Tecnológica da Unicentro
(Integ) e a Agência de
Inovação Tecnológica da
Unicentro (Novatec) firmaram uma parceria com a
empresa guarapuavana BTK
Tecnologia. Além de ingressar no programa de incubação, uma empresa derivada
da BTK Holding surge para
o desenvolvimento de
novas tecnologias para o
mercado financeiro a partir
de algoritmos e Inteligência
Artificial na empresa incubada BTK Tecnologia, com
projetos que poderão ser
desenvolvidos com docentes e alunos de graduação
e pós-graduação sob a
coordenação da Novatec,
localizada no campus
Cedeteg da Unicentro, em
Guarapuava.
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OBRAS 2

As obras foram concluídas na segunda-feira (16).
Além do asfalto, a via recebeu a instalação de galerias de águas pluviais. “Moradores, pedestres e
motoristas que utilizam essas ruas encontram agora
mais segurança e conforto. As obras não só melhoram as vias, mas também valorizam os bairros”,
destacou o vice-prefeito de Guarapuava e secretário
de Obras, Samuel Ribas.

OBRAS 3

Características de poeira, buracos, lama em tempo de
chuva e alagamentos, estão deixando de existir em diversas ruas de Guarapuava. Exemplo disso, são as obras
de limpeza e desassoreamento da rede de drenagem
de águas pluviais, na rua dos Secretários, no Residencial
2000. “Estamos fazendo a limpeza para que a água não
pare mais, para que ela flua. Neste final de semana os
moradores sofreram com alagamentos e a pedido do
prefeito, já iniciamos as obras hoje. É preciso que a
população se conscientize a respeito do meio ambiente,
até porque quando há chuvas os moradores são os
próprios prejudicados”, explicou o presidente da Surg,
Halmuth Brandtner.

OBRAS 4

Também estão sendo realizadas instalação de galerias
de águas pluviais, na rua Coronel Antônio Villaça, no
bairro Vila Bela. As obras são realizadas pela secretaria
Municipal de Obras em parceria com a Companhia de
Serviços de Urbanização de Guarapuava (Surg) e estão
previstas para serem concluídas até esta sexta-feira
(20).

FROTA

Na tarde desta segunda-feira (16), a secretária de
Assistência e Desenvolvimento Social, Rosangela
dos Santos Virmond, recebeu um carro cedido pela
Polícia Federal, que fará parte da frota oficial do município. O veículo foi apreendido durante operações
de combate ao tráfico de drogas. “O carro auxiliará
na agilidade do trabalho das nossas equipes, resultando em melhor qualidade no atendimento diário
ofertado”, destaca a secretária.

SECRETARIA

A Secretaria desenvolve ações de prevenção junto aos
Centros de Referência e Assistência Social (CRAS), no
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
(SCFV), e ainda faz o acompanhamento de famílias em
vulnerabilidade social, incluindo o direcionamento de
dependentes químicos para tratamento.

SECRETARIA 2
OBRAS

“Agora que não tem mais buracos na rua, eu posso andar de bicicleta”, comemorou Ana Caroline (7 anos), com a chegada no novo asfalto na rua Essaete, no bairro São Cristóvão. “Sofríamos muito com a poeira. Em 2018 tivemos um alagamento aqui e desde então, toda vez que chove ficamos preocupados principalmente com os vizinhos que sofreram e
perderam muitas coisas com a chuva. É uma alegria imensa ver que depois de tanto tempo de espera, nosso sonho em
ter asfalto se concretizou”, complementou a moradora há 26 anos, Julielli Teixeira.

䄀 洀愀爀挀愀 搀愀 吀瘀 倀氀愀礀
焀甀攀 瘀漀挀 樀 挀漀渀栀攀挀攀
栀  愀渀漀猀Ⰰ 洀甀搀漀甀⸀

A lei de combate ao tráfico de drogas prevê a possibilidade de uso de veículos apreendidos serem cedidos
tanto para órgãos policiais voltados à repressão ao
tráfico de drogas, quanto para o poder público e entidades dedicadas ao tratamento e prevenção ao uso de
entorpecentes. “A lei contribui para que veículos como
esse não fiquem em pátios apodrecendo. É dado a eles
um fim social, contribuindo com órgãos que realizam
atividades com usuário de droga e pessoas vulneráveis”,
enfatiza o escrivão da Polícia Federal, Marcelo Barth
Kunkel.
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CARR

UNO ANO Miller Fire, 04
portas, perfeito estado,
a gasolina, valora combinar. - Fone(s): 984256068
----------------------------------FUSCA ANO 85 à alcool, documentação em
dia, valor R$ 9.000,00. Fone(s): 99862-9500
----------------------------------ESCORT ANO 95 valor R$
1.800,00; aceito proposta. - Fone(s): 3627-5538
MOTOS
MOTO SUZUKI EN 125
YES, 2006/2007, com 38
mil Km, original c/pneu
novoe bagageiro, valor R$
3.000,00, falar com João
Carlos. - Fone(s): 991082423
CAMINHÕES
CAMINHÃO MB ANO 93,
caçamba 2010; valor
R$ 66.000,00; falar com
Fábio - Fone(s): 998086025
----------------------------------ÔNIBUS SCANIA, ANO 1984
Documentação para Moto
Home, com rodo ar e todos os bancos para retirar,
valor R$ 65.000,00. Aceito
carro ou caminhonete no
valor de até R$ 35.000,00
e o restante em dinheiro.
FONES: 3624-2052 OU
99983-0763 LUIZ
PEÇAS
JOGO DE RODAS Aro 14,
chevrolet, esportiva, loga
leve, 06 pontas, valor R$
500,00. - Fone(s): 988337565 99913-5751
----------------------------------RODA C/ PN EU A R O
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DIVERSOS

ROUPAS ADULTO, Feminino e Masculino, usadas
VALOR: Combinar
FONE: 99927-6474
----------------------------------FORRO PVC, 10 metros
VALOR: R$ 130,00
FONE: 99927-6474
----------------------------------RODAS (05), de Fusca, aro
14, 04 furos
VALOR: R$ 250,00
FONE:
98807-9189
ou
3304-3069
----------------------------------CARROÇA, nova com animais e todos os equipamentos para trabalhar.
VALOR : R$ 3.000,00
FONE: 99828-2290
----------------------------------APERO com arreio completo
VALOR: R$ 800,00
FONE: 99828-2290
----------------------------------EQUIPAMENTOS
para
alarme com Nota Fiscal,
podendo ser p/residência
ou comércio.
VALOR: R$ 400,00
FONE: 9910-7751
----------------------------------RÁDIO BOLINHA, semi
novo, cor vermelho com
preto, bivolt,
VALOR: Combinar
FONE: 3623-9243 ou 36232101 falar c/SUELI
----------------------------------ESTOQUE P/BAZAR, valor
a combinar. FONE: 36232101 JOSENILDA
----------------------------------VASO SANITÁRIO, com
caixa acoplada, novo, na
caixa, valor R$ 360,00
FONE: 99977-4634
ou
99854-2670.
-----------------------------------

DOIS MOTORES
para
portão de elevação, funcionado perfeitamente.
Valor a combinar. FONE:
99977 -4634 OU 998542670
----------------------------------CADEIRA
BARIGOTO
de bebê, para carro, em
perfeito estado, valor R$
250,00.
FONE:
3624-9247
ou
99149-0957
----------------------------------FOGÃO À LENHA, nº
3, cor branca, valor R$
500,00
FONE: 3623-5605
----------------------------------MÁQUINA DE COSTURA
SINGER VALOR:
R$
400,00 FONE:
999572286
----------------------------------TV TUBO ANALÓGICA
VALOR: R$ 150,00 FONE:
99957-2286
----------------------------------VENDO CADEIRA DE RODAS AGILE VALOR: R$
1.800,00 FONE: 984051645 WHATS
----------------------------------FOGÃO
06
BOCAS,
MARCA DAKO VALOR:
R$ 250,00 FONE: 999572286
----------------------------------BALCÃO valor R$ 600,00.
Fone(s): 99805-7262
99980-3310
----------------------------------CAMA DE SOLTEIRO semi
nova, valor R$ 100,00. Fone(s): 99907-9947
----------------------------------COLCHÃO de espuma,
casal, valor R4 120,00 Fone(s): 98402-8609
----------------------------------COLCHÃO Solteiro, semi
novo, valor R$ 50,00. Fone(s): 99907-9947
----------------------------------FOGÃO À LENHA nº 1,
marca Marumbí, semi
novo; valor a combinar Fone(s): 99997-8677
----------------------------------TERRENO med. 13 X 28,
100 metros de área construída com 03 quartos,

7

sala e cozinha conjugadas + 02 banheiros, no
Alagado / Candói; valor
a combinar. Aceito carro
ou casa em Guarapuava
no negócio. Fone(s):
99925-9525
----------------------------------TERRENO 10,5 X 30; COM
1/2 ÁGUA DE PRÉ MOLDADO 40M²; COM ES critura, valor R$ 45.000,00
Fone(s): 98423-1241
98413-4107 recado
----------------------------------TOLDO med. 4 X 3, valor
R$ 350,00; falar com Ricardo. - Fone(s): 999978677
----------------------------------VASO SANITÁRIO 02
peças + bacia completa
para
banheiro,
valor
R$ 100,00. Fone(s):
99817-3586
----------------------------------VASO SANITÁRIO com
caixa acoplada, novo na
caixa, valor R$ 360,00.
Fone(s): 99977-4634
99854-2670
----------------------------------VITRÔ 03 peças, med. 1,5
X 1,2; valor R$ 370,00 os
três. Fone(s): 999803310 99805-7262
----------------------------------EQUIPAMENTOS
para
academia, valor a combinar. - Fone(s): 9926-1704
----------------------------------FORNO P/ PANIFICADORA à lenha Turbo 220 V
Perfecta, seminovo, 8 esteiras, valor R$ 3.500,00.
- Fone(s): 42 99901-2873
Eva
----------------------------------MÁQUINA para aquecer alimentos, valor R$
1.500,00. Fone(s):
9926-1704 8428-6562
----------------------------------MÁQUINA OVERLOCK 02
peças com 03 fios, marca Siruba, R$ 1.500,00
cada,
voltagem
220.
Fone(s): 9926-1704
8428-6562
----------------------------------B. SANTA CRUZ: ALUGASE KITINETE 02 quartos, cozinha, banheiro +
pátio, Rua Juvenal Caldas,1098;
valor R$ 650,00 com
água e luz incluso, falar
com Orival Pereira Penteado. - Fone(s): 988079198
3304-3069
----------------------------------PROCURO EMPREGO DE
DIARISTA ou Babá, tenho referência. - Fone(s):
98434-0788
----------------------------------VILA BELA: ALUGA-SE
KITINETE Rua Dr. João
Ferreira Neves, 65; valor a
combinar. - Fone(s): 36276279 99926-0203
----------------------------------DOA-SE CACHORRO 02
anos, pastor alemão,
côr branca, Rua Senador
Pascoaline, 378 Vila Carli. - Fone(s): 9998-5738
----------------------------------GAITA 48 BAIXOS semi
nova, valor R$ 1.990,00
ou TROCO por carneiros.
Fone(s): 99122-7025
98887-0686
----------------------------------BICICLETA
Feminina,
pneu de aro fino, valor R$
50,00. - Fone(s): 984233143 98425-1507
----------------------------------BICICLETA INFANTIL cor
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Roxa, valor R$ 150,00 Fone(s): 98423-3143 984251507
----------------------------------CHÁCARA GUAVIROVA,
05 ALQUEIRES, CONDOMÍNIO FECHADO, R$
400 .000,00; aceito proposta. Fone(s): 36242604 Dinei
----------------------------------CHÁCARA NO GUAVIROVA, 2,5 ALQUEIRES
COM ÁGUA E LUZ, CONDOMÍ nio fechado, valor
R$ 120.000,00 - Fone(s):
3624-2604 Dinei

IMOVEIS

VENDA
CASA – BAIRRO SANTANA, Rua Frei Caneca,
1542; contendo 09 peças
sendo
03 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem
para 02 carros pequenos, lavanderia.
VALOR : R$ 360.000,00
FONE: 98812-1221 ou
98411-1253
falar com
Irene
----------------------------------CASA – ALAGADO, CANDÓI, 100 metros construídos, contendo 03
quartos, sala e cozinha
conjugados, 02 banheiros ou TROCO p/ casa
em Guarapuava ou por
02 carros.
VALOR: R$ 110.000,00
FONE: 99925-9525
----------------------------------CHÁCARA – RIO DAS
PEDRAS, 01 alqueire;
próximo ao Chimarrão
81.
VALOR: À combinar
FONE: 8802-7117 ROSE
----------------------------------TERRENO- VILA KENNEDY, 2500 m², contendo
01 casa mista.
Obs.: espaço dá para
construir Condomínio.
VALOR: R$ 750.000,00
FONE:
3623-2101
JOSILDA
----------------------------------TERRENO – VILA SÃO
PEDRO,
próx.
CODAPAR, med. 12 X 30,
VALOR : R$ 30.000,00
FONE: 99862-9500
----------------------------------CASA
–
FÓZ
DO
JORDÃO, 06 cômodos,
tam. 6 X 8, terreno 13 X
20;
VALOR : COMBINAR ou
TROCO por casa pequena em Guarapuava
FONES: 9991-2910 OU
99810-2217 OU 36233247
----------------------------------APARTAMENTO – CU-

RITIBA, Centro, ótima
localização, próximo a
Universidade Federal do
Paraná, Teatro Guaíra,
contendo 03 quartos,
banheiro social, sala
para 2 ambientes, cozinha, lavanderia, dependências de empregada, valor R$ 300.000,00
ou
ALUGO, por R$
890,00 + condomínio.
FONE: (41) 99213-300 –
TEREZA ou (41) 92703712 CRISTIANE
----------------------------------APARTAMENTO – CURITIBA, ótima localização
por imóvel menor valor, em
MATINHOS.
FONE: FONE: (41) 99213300 – TEREZA ou (41)
9270-3712 CRISTIANE
----------------------------------CASA – CENTRO, Rua Frei
Caneca, 1542 contendo
03 quartos, sala, cozinha,
banheiro, garagem para 02
carros pequenos, valor R$
350.000,00; falar com Irene.
FONE: 98812-1221
----------------------------------TERRENO – VILA CARLI,
contendo 02 casas, valor a combinar ou TROCO por casa próximo
ao Colégio Cristo Rei.
FONE: 99943-1979
----------------------------------CASA 6 x 10, madeira
nova, para tirar do lugar,
sito Avenida Moacir Silvestre, 3264;
valor R$ 5.000,00
FONE:
3622-7769
ou
8412-0583
----------------------------------20 METROS ASSOALHO
DE PINHEIRO, valor R$
15,00 o metro.
FONE: 98443-7552
LOCAÇÃO
APARTAMENTO - BAIRRO
SANTA CRUZ, Rua Jesuíno
Marcondes, 1080;
próx. Faculdade Campo
Real, contendo 02 quartos.
VALOR: R$ 850,00
FONE: (45)
99978-4723
IVO
----------------------------------APARTAMENTO - BAIRRO
SANTA CRUZ, Rua Jesuíno
Marcondes, 1080;
próx. Faculdade Campo
Real, contendo 03 quartos,
01 suíte, sacada.
VALOR: R$ 1.100,00
FONE: (45)
99978-4723
IVO
----------------------------------KITINETE – SANTA CRUZ
(02),
VALOR: R$ 650,00; com
água e luz
FONE:
98807-9189
ou
3304-3069
----------------------------------CASA –
SANTA CRUZ,
contendo 05 peças, na Rua
Generoso de Paula Bastos.
2551;
VALOR: À Combinar
FONE: 99856-0937
-----------------------------------

SÚMULA
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
LICENÇA SIMPLIFICADA
EFICIÊNCIA AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA
EPP, CNPJ 10.828.293/0001-53, torna público que irá
requer ao IAT, a Licença Simplificada para Transportadora de cargas em geral e de resíduos a ser implantada
na Rodovia PR 466, S/N, Km 13, Distrito de Palmeirinha,
Guarapuava/PR.
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UniGuairacá oferece curso de aperfeiçoamento em cirurgia oral menor
EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

Estão abertas as inscrições
para o curso de aperfeiçoamento em cirurgia
oral menor na UniGuairacá Centro Universitá-

rio. Podem participar
estudantes do 8º e 9º
Período de graduação em
Odontologia e profissionais formados na área.
As inscrições custam R$
80 e o investimento 12x
de R$ 600, mas atenção,

as vagas são limitadas.
Eis o link: encurtador.
com.br/actHZ
O curso possui 120
horas, acontece mensalmente aos domingos, de
setembro de 2021 a junho
de 2022, e é coordenado

pelos professores Ana Paula Prestes Virmond Traiano,
Sandra Mara Matnei e
Vinícius Traiano. Irá proporcionar conhecimento
teórico e execução clínica
(através de prática em pacientes) dos procedimen-

tos cirúrgicos abrangidos
pela cirurgia oral menor
e noções de técnicas reabilitadora dos maxilares
com implantes dentários
osseointegrados. (Reportagem: Assessoria, com
edição).

ORTOPEDIA . De acordo com o especialista em cirurgia do ombro e cotovelo e sócio da Clínica LARC, Dr. Layron
Alves, o uso exagerado desses aparelhos pode gerar danos às estruturas ortopédicas, em função do esforço repetitivo demandados pelos games

USO EXCESSIVO DE VIDEOGAMES
PODE CAUSAR LESÕES MUSCULARES
EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

Jogar
videogame,
que antes poderia ser
considerado
apenas
como lazer, ganha cada
vez mais espaço na rotina dos brasileiros e,
em muitos casos, se tornou até o ofício profissional. Na pandemia, os
jogos eletrônicos se tornaram mais presentes e
isso rendeu um aumento de 140% no mercado de games em 2020,
conforme uma pesquisa
realizada pela bandeira
de cartões Visa.
Embora essa prática promova diversos
benefícios, por outro
lado, o excesso pode
trazer complicações à
saúde. De acordo com o
ortopedista especialista
em cirurgia do ombro e
cotovelo e sócio da Clínica LARC, Dr. Layron
Alves, o uso exagerado
desses aparelhos pode
gerar danos às estruturas ortopédicas, em
função do esforço repetitivo demandados
pelos games.
“Sabemos que jogos
eletrônicos, que hoje já
são considerados um
esporte, podem ajudar a
melhorar as habilidades
cognitivas, aumentar a
capacidade e velocidade de processamento,
mas esse hábito deve
ser feito com muita
consciência, pois muitos exigem uma participação mais interati-

va, com movimentos
repetitivos de mãos,
ombros e cotovelos.
Isso pode gerar lesões,
como inflamações em
músculos, ligamentos e
tendões, por exemplo,
a tendinite”, pontuou o
ortopedista.
Outro risco que o
Dr. Layron destaca é

com relação ao sedentarismo. “Esse é o fator mais preocupante,
pois pode trazer prejuízos sérios à saúde,
já que é praticado por
um tempo muito longo, e há pessoas que
ficam diversas horas
com esses aparelhos,
provavelmente sem se

exercitar. Além disso,
existem erros de postura, é preciso evitar
movimentos que elevem muito o ombro
ou os direcionam para
frente, deixando a coluna inclinada”, explicou.
Portanto, o ortopedista aponta que é ne-

cessário adotar alguns
cuidados para preservar a saúde. “Além de
não ficar muito tempo
jogando, é fundamental fazer pausas de
pelo menos 10 minutos a cada uma hora,
se alongar constantemente e intercalar alguns momentos para

se levantar, dar alguns
passos e se afastar
das telas dos games.
E, sobretudo, se sentir algum desconforto
persistente,
procure ajuda médica para
identificar o problema
e iniciar o tratamento”,
finalizou. (Reportagem:
Assessoria).

