Correio do Cidadão

7

ANO

Nº 1.575

R$ 4,00

O jornal de
Guarapuava
e região.

QUARTA-FEIRA
11 de agosto de 2021

EDIÇÃO FECHADA ÀS 18H30M

2 cadernos - 16 páginas

#CURTA!

Faroeste
futurista

Publicada no Brasil pela
Skript Editora, “Redenção”
está em pré-venda no site
Catarse. É uma HQ criada
pelo desenhista paraibano
Mike Deodato Jr. (ex-Marvel Comics) e a norte-americana Christa Faust.
Página 9

ECONOMIA

Teste
seletivo

A Universidade Estadual do
Centro-Oeste (Unicentro) vai
realizar teste seletivo para a
contratação de professores
temporários e as inscrições
já estão abertas. Os interessados têm até o dia 19 de
agosto. Página 6

DISTRIBUIÇÃO DE
212.070 VACINAS
O Governo do Estado iniciou a distribuição de 212.070 vacinas contra a Covid-19 para as 22 Regionais de Saúde do Paraná nesta terça-feira (10). Ao
todo, são 167.970 primeiras doses (D1) da 36ª remessa do Ministério da
Saúde, que chegaram ao Estado nesta segunda-feira (9), e 44.100 segundas
aplicações (D2) referente à 31ª pauta. Já a 5ª Regional de Saúde (5ª RS) de
Guarapuava receberá um total de 7.970 doses (somando CoronaVac D1, CoronaVac D2 e Pfizer D1). Página 5

2 Política
BOCA DO LOBO
SISTEMA

Segundo informações da Secom, está em fase de implantação um novo sistema de
gestão pública na administração municipal. Com isso,
ocorrerá uma modernização
do atendimento ao cidadão
e as atividades na Prefeitura,
no Instituto de Previdência – GuarapuavaPrev, na
Fundação Proteger e em
diversos setores internos. O
software utilizado atualmente, funcionava no modelo
de cliente-servidor. “Já com
o novo sistema, funcionará como hospedagem em
nuvem e em uma linguagem
mais moderna. A migração
dos dados ocorrerá do dia 23
e vai até o dia 27 de agosto”,
diz o release.
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MÁQUINA PÚBLICA. A redução dos gastos em transporte foi de 13,9% no comparativo 2019 e 2021. Outra repartição que teve bom resultado neste primeiro semestre foi
nas licitações, que geraram economia de 42,49% em relação ao valor máximo estabelecido para os 132 processos

ESTADO REGISTRA REDUÇÃO DE GASTOS NO
TRANSPORTE E ECONOMIA NAS LICITAÇÕES

SISTEMA 2

“Essa iniciativa é uma maneira de dar mais transparência
e otimizar a qualidade dos
serviços prestados ao cidadão de Guarapuava. Teremos
um controle mais eficaz e
seguro, e nossos colaboradores terão uma ferramenta
moderna e mais prática para
desenvolver seu trabalho”,
disse a secretária de Administração, Doraci Senger Luy.
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SISTEMA 3

Para o cidadão, o acesso ao
novo sistema trará economia de tempo e praticidade,
com o acesso aos serviços
pelo site da prefeitura,
sem precisar se deslocar
até o setor responsável
no órgão público. Sendo
assim, devido a migração,
apenas a emissão de nota
fiscal eletrônica, continuará
sendo feita. Os demais serviços como protocolo web,
emissão de certidões, IPTU,
tanto no site quanto atendimento presencial, estarão
suspensos.

PARCERIA

Uma parceria firmada nesta
segunda-feira (9) entre a
Assembleia Legislativa do
Paraná e a Universidade
Federal do Paraná (UFPR)
vai oferecer apoio técnico
aos deputados e à Frente
Parlamentar sobre o Pedágio
para a discussão sobre as novas concessões de rodovias
no Estado. A colaboração
tem o objetivo de promover
estudos, pesquisas e análises
sobre o novo modelo do
pedágio proposto pelo Ministério da Infraestrutura do
Governo Federal.

Desde o início do teletrabalho na rotina dos
servidores no Estado,
em decorrência da pandemia, a economia no
setor de transporte tem
sido considerável, em
especial nas viagens
oficiais. A redução desses gastos foi de 13,9%
no comparativo 2019 e
2021. Outra repartição
que teve bom resultado
neste primeiro semestre
foi nas licitações, que
geraram economia de
42,49% em relação ao
valor máximo estabelecido para os 132 processos realizados.
“O Estado do Paraná tem buscado reduzir
ainda mais as despesas
existentes e os números
mostram que isso foi
possível pelo segundo ano consecutivo. E
não podemos deixar de
destacar que esse resultado está alinhado
com o aumento da produtividade dos trabalhos desenvolvidos pelos servidores e com a
melhoria dos sistemas

utilizados por eles”,
afirma o secretário estadujal da Administração e da Previdência,
Marcel Micheletto.
Na comparação do
primeiro semestre de
2021 com o de 2019,
a redução de despesas
com viagens oficiais foi
de R$ 4 milhões. Contudo, os gastos também
foram reduzidos entre
2020 e 2021. Conforme
dados da Secretaria, por
meio do Departamento
de Gestão do Transporte
Oficial (Deto), a economia foi de R$ 998 mil
entre os dois primeiros
semestres. No ano passado, o custeio foi de
R$ 25,6 milhões. Este
ano, o valor está em R$
24,6 milhões. Em 2019,
a título de comparação,
a despesa foi de R$ 28,6
milhões.
Outro setor que gerou
economia nos primeiros
seis meses do ano de
2020 e 2021 foi de manutenção de veículos,
com uma diferença de
R$ 11,2 milhões. Como
a empresa que fornecia
o serviço na área era diferente em 2019, com

rompimento do contrato
por improbidade, a comparação com aquele ano
fica inviável. Dessa forma, o total investido ficou em R$ 26,4 milhões
e R$ 15,1 milhões, respectivamente.
O abastecimento de
veículos do Estado, por
sua vez, também teve
redução tanto em comparação com o primeiro semestre de 2019
quanto no mesmo período de 2020 e 2021.
A diferença, no entanto,
não é percebida em valores monetários, já que
o custo do combustível
sofreu reajustes que já
somam um aumento de
7%.
Nos primeiros seis
meses de 2019, o consumo foi de 11,6 milhões de litros, que custaram R$ 42,7 milhões.
Em 2020, a quantidade
utilizada foi de 9,7 milhões de litros, ao custo de R$ 36 milhões.
Em 2021 foi o menor
entre os anos comparados, num total de 9,6
milhões de litros, mas
o valor superou os dois
anteriores, totalizando

R$ 44,7 milhões.

LICITAÇÕES

As licitações realizadas pelo Departamento
de Logística para Contratações Públicas, da
Seap, no primeiro semestre de 2021, resultaram em uma economia
de 42,49% em relação
ao valor máximo estabelecido para os processos. Ao todo, foram
130 pregões eletrônicos
e dois pregões presenciais.
Nos editais lançados,
o valor que o Estado se
propunha a pagar era de
no máximo R$ 1,3 milhão. Como os certames
levam em consideração o
menor valor ofertado, os
processos homologados
somaram R$ 797 mil, gerando, assim, uma economia de R$ 589 mil.
Nos certames para Registro de Preços, várias
secretarias e entidades do
Estado foram participantes das licitações, o que
gerou economia tanto
processual quanto de escala nos preços registrados. (Reportagem: ANPr,
com edição).
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REGIÃO

Governador
entrega
chaves
da casa
própria a 25
famílias de
Prudentópolis

QUARTA-FEIRA
11 de agosto de 2021

Correio do Cidadão

Cotidiano 3

COMUNIDADE. Além das doações de itens básicos, que restauram o essencial para a existência
de muitas famílias, na programação de celebração do Dia C 2021, as cooperativas lançaram a campanha “Eu Desejo”. Outra ação foi a doação de 5.250 máscaras de tecido

DIA C NA COAMO COM DONATIVOS E ACOLHIMENTO

EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

O governador Carlos Massa Ratinho
Junior entregou
nesta terça-feira
(10) as chaves de
25 casas populares
a famílias de Prudentópolis, na região Centro-Sul do
Paraná. Entregue
na semana em que
a cidade completa
115 anos, o Residencial Vila Torres
recebeu R$ 2,2
milhões de investimento do Governo
do Estado por meio
do programa Casa
Fácil Paraná, o que
permitiu que as
moradias fossem
financiadas com
condições facilitadas aos beneficiários.
O residencial possui moradias de 45
metros quadrados,
com 23 unidades
padrão e duas
adaptadas para
pessoas com deficiência. Os imóveis têm plantas e
foram implementados em lotes que
permitem ampliações futuras pelos
proprietários.
O governador também autorizou o
município a apresentar projetos no
valor de R$ 16,5
milhões à Secretaria de Estado do
Desenvolvimento
Urbano e Obras
Públicas para
pavimentar ruas de
diversos bairros da
cidade. Deste total,
R$ 15 milhões
serão financiados
pelo município e
R$ 1,5 milhão será
repassado pelo Estado a fundo perdido. (Reportagem:
ANPr, com edição).
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Em meio às tantas perdas e desafios vivenciados nos últimos tempos,
o Dia de Cooperar da
Coamo e da Credicoamo
deste ano, resgatou a esperança por momentos
melhores, onde o cuidado com a saúde física,
mental e emocional das
pessoas se tornou fundamental. Além das doações de itens básicos,
que restauram o essencial para a existência de
muitas famílias, na programação de celebração
do Dia C 2021, as cooperativas lançaram a campanha “Eu Desejo”, uma
oportunidade para que os
funcionários
externassem e compartilhassem
seus desejos de afeto,

acolhimento, esperança,
cooperação e solidariedade, agregando ainda
mais significado às doações.
Assim, em toda a área
de ação da Coamo e
Credicoamo, no Paraná,
Santa Catarina e Mato
Grosso do Sul, além dos
donativos, foram espalhados 2.000 cartões
com mensagens dos funcionários da cooperativa. A campanha, coordenada pela gerência
de Recursos Humanos
por meio do Programa
5S, arrecadou junto aos
funcionários: alimentos,
produtos de limpeza e
higiene pessoal em prol
de instituições de caridade. As ações organizadas
em todas as áreas somam
21.150 kg de alimentos,
8.750 peças de roupas e

calçados, 7.200 unidades
de material de limpeza,
6.800 unidades de produtos para higiene pessoal e 106 cobertores.
Outra ação foi a doação de 5.250 máscaras
de tecido pela Coamo,
Credicoamo, Unimed e
Davery Uniformes Profissionais, distribuídas
para entidades assistenciais dos municípios de
atuação da Coamo e Credicoamo.
Segundo o presidente Executivo da Coamo,
Airton Galinari, ser solidário é se sensibilizar
com a dor de outro e estender a mão para ajudá-lo de alguma maneira.
“Madre Teresa de Calcutá, religiosa conhecida
por seu trabalho humanitário, disse que sabia que
seus esforços eram ape-

nas uma gota em meio
ao
oceano,
contudo,
acreditava que sem isso
o oceano seria menor. A
solidariedade é um valor
humano universal, que
está presente em todas
as culturas. Trata-se de
uma qualidade que está
relacionada à bondade,
cooperação, empatia e ao
amor”.

ENTENDA

O Dia C de Cooperar
é uma ação solidária de
todas as cooperativas do
Brasil, que nasceu em
2009 pelo Sistema Ocemg.
O objetivo é desenvolver
ações de responsabilidade
social, colocando em prática os valores e princípios cooperativistas, por
meio de ações voluntárias. (Reportagem/Foto:
Assessoria).

GUARAPUAVA

Trechos da rua Salvatore Renna recebem recape asfáltico
EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

Seguindo o cronograma de infraestrutura em
Guarapuava, executado
pela Secretaria de Obras
da Prefeitura e Surg
(Companhia de Serviços de Urbanização de
Guarapuava), trechos da

rua Salvatore Renna, no
bairro Santa Cruz, foram
finalizados na manhã
desta terça-feira (10).
Foram 350 metros de recapeamento asfáltico.
“O asfalto estava muito desgastado e havia
grande quantidade de
buracos, por ser uma via
de importante acesso.

Por isso, optamos pelo
recapeamento, que terá
mais durabilidade e dará
mais segurança aos condutores”, comenta o presidente da Surg, Halmuth
Brandtner.
A obra foi executada
entre as ruas 5 de Outubro e Fernando Lisboa.
Ainda nesta terça-feira, as

equipes da Companhia de
serviço estão trabalhando
na rua Frei Caneca entre
a Azevedo Portugal, no
bairro Santana. Neste trecho, a via recebeu fresagem, que é a remoção do
pavimento antes da execução do novo revestimento
asfáltico. (Reportagem:
Secom, com edição).

4 Esportes
NOTAS
ESPORTIVAS
ARBITRAL

O arbitral do Campeonato Paranaense de Futebol
Feminino - Temporada 2021
está programado para 18 de
agosto de 2021, às 15h, por
meio de videoconferência.
Segundo a Federação Paranaense de Futebol (FPF), conforme o edital de convocação
nº 06/2021, somente as
entidades de prática desportiva (EPD) profissionais e não
profissionais do estado do
Paraná, todas filiadas à FPF e
com a inscrição deferida pelo
DCO, poderão participar da
reunião.
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CALENDÁRIO. Na esteira do espírito olímpico, o segundo semestre de 2021 será marcado por
grandes eventos nacionais e internacionais no Paraná. Com datas e municípios confirmados, as
competições contam com apoio do Governo do Paraná

PARANÁ RECEBERÁ EVENTOS ESPORTIVOS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS

ARBITRAL 2

Vale lembrar que é no chamado congresso técnico que se
definem a fórmula de disputa
e a data de início/fim do campeonato. Na edição passada,
cujo término se deu apenas
em maio de 2021, o Paranaense feminino teve apenas dois
participantes: Athletico-PR
e Imperial FC, que fizeram
jogos de ida/volta na final.
Melhor para o time da Capital,
vencendo as duas partidas e
levantando o caneco.

PENEIRADA

O Atlético Clube Paranavaí (ACP)
vai realizar uma “peneirada”
para selecionar atletas à temporada 2021, quando disputará
a 3ª Divisão do Paranaense. O
evento irá acontecer nos dias
14 e 15 de agosto no Estádio
Municipal Doutor Waldemiro
Wagner, para atletas de 17 a 25
anos de idade.

PENEIRADA 2

No sábado (14), a avaliação será
realizada das 9h às 11h com
uma pausa para almoço das
11h às 13h (cada atleta fica responsável por sua alimentação),
retornando às 13h e encerrando
às 16h. Já no domingo (15), o
horário de início será das 9h
encerrando 11h30. Para realizar a inscrição, o atleta deve
preencher este link: https://bit.
ly/3yAJs6M

EQUIPE CORREIO
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Na esteira do espírito olímpico, o segundo
semestre de 2021 será
marcado por grandes
eventos nacionais e internacionais no Paraná.
Com datas e municípios
confirmados, as competições contam com apoio
do Governo do Paraná,
por meio da Superintendência de Esporte.
“Com gestão e parcerias com entes federativos, estamos trazendo
para o Paraná os grandes
eventos do Brasil, além
de alguns internacionais.
Isso não apenas estimula o esporte, servindo de
vitrine para ampliar o
número de praticantes,

mas fomenta o turismo e
a economia das diferentes regiões do Estado”,
disse o superintendente
do Esporte, Helio Wirbiski.
Entre os dias 26 e 28
de agosto, a capital paranaense será palco do
Brasileiro de Futevôlei
(Mikasa Open). O circuito terá seis etapas e
Curitiba receberá a 2ª
etapa no espaço Pé da
Areia. A competição reúne os principais atletas
de cada estado em todas
as fases da competição
(São Paulo, Rio Janeiro,
Goiânia e Curitiba).
O Oeste paranaense
será rota de três grandes eventos. Cascavel
receberá o Brasileiro de
Canoagem e Paracanoa-

gem, entre os dias 23 a
26 de setembro. O evento será no Lago Municipal. Era desse esporte
uma das grandes estrelas
do Brasil nos Jogos de
Tóquio: Isaquias Queiroz, dono de uma medalha de ouro (C1 1000m).
Depois será a vez do
atletismo: Cascavel será
palco do Campeonato Brasileiro Sub-16. A
competição terá a participação de atletas de
todo o País com faixa
etária entre 16 e 14 anos.
O evento ocorre de 1º a
3 de outubro no Centro
Nacional de Treinamento de Atletismo (CNTA),
inaugurado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.
Em dezembro, o mu-

nicípio do oeste paranaense também recebe a
12ª edição do Campeonato Sul-Americano de
Kickboxing que reúne
atleta de diversos países.
O evento sul-americano ocorre nos dias 09,
10, 11 e 12 de dezembro
no Complexo Esportivo
Ciro Nardi.
No Norte do Estado,
Londrina receberá o Encontro Nacional de Veteranos do Motocross.
O evento está marcado
para 13, 14 e 15 de novembro. Lembrando que
todos os eventos vão
respeitar os decretos
municipais e protocolos
sanitários vigentes de
combate à pandemia da
Covid-19. (Reportagem:
ANPr, com edição).
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TRANSPORTE

Cartão Vem Escolar e
Educard ainda podem
ser renovados
EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

Com a gradativa volta
às aulas presenciais,
estudantes que utilizam
o transporte coletivo de
Guarapuava e ainda não
renovaram o cadastro
do cartão Educard e Vem
Escolar devem acessar o
site da Pérola do Oeste,
para atualizar os dados e
utilizar o benefício.
Para realizar o processo,
basta o aluno ou o responsável acessar o site da
empresa de Transporte
Coletivo Pérola do Oeste
e clicar no portal do aluno
(link: www.peroladooeste.
com.br/portal-do-aluno/).
Além disso, o pagamento da
taxa e a compra de créditos
também deve ser realizado
de forma digital, com depósito bancário ou um PIX,
acessando a opção pagamentos, depois é só incluir
o comprovante no sistema.
O aluno poderá acompanhar todo o processo de
forma online e receber as
notificações no próprio
portal e por e-mail, se
precisar substituir algum
documento.
A prevenção e os protocolos sanitários seguem
sendo os maiores aliados
do transporte público e
nas salas de aula para
evitar a disseminação do
vírus. Por isso, os cuidados devem continuar
com distanciamento social, higienização constante das mãos e uso de
máscaras.
Para mais informações,
entre em contato pelo
(42) 3030-3388. A entrega do cartão para novos
usuários será agendada
e avisada aos alunos por
e-mail. (Reportagem:
Secom, com edição).
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COVID-19. As doses são divididas entre 141.570 Pfizer/BioNTech e 26.400 CoronaVac/Butantan para D1, e as 44.100 CoronaVac/Butantan para D2. Os imunizantes
estavam armazenados no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar)

GOVERNO INICIA DISTRIBUIÇÃO DE MAIS
212 MIL VACINAS; 5ª RS TERÁ 7.970 DOSES

EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

O Governo do Estado
iniciou a distribuição de
212.070 vacinas contra
a Covid-19 para as 22
Regionais de Saúde do
Paraná nesta terça-feira (10). Ao todo, são
167.970 primeiras doses (D1) da 36ª remessa
do Ministério da Saúde,
que chegaram ao Estado
nesta segunda-feira (9),
e 44.100 segundas aplicações (D2) referente à
31ª pauta.
As doses são divididas entre 141.570 Pfizer/
BioNTech e 26.400 CoronaVac/Butantan para
D1, e as 44.100 CoronaVac/Butantan para D2.
Os imunizantes estavam

armazenados no Centro
de Medicamentos do Paraná (Cemepar).
“Seguindo a orientação do governador Ratinho Junior, estamos
descentralizando essas
doses logo que chegam
ao Paraná, de forma justa e igualitária entre todos os municípios, para
que o Estado caminhe
junto aos 80% da população adulta vacinada
com uma dose ou dose
única até o final deste
mês e 100% até setembro”, afirmou o secretário de Estado da Saúde,
Beto Preto.
A logística de distribuição das doses será
realizada via aérea para
as Regionais de Saúde
de Foz do Iguaçu, Cas-

cavel, Campo Mourão,
Umuarama, Cianorte,
Paranavaí,
Maringá,
Apucarana, Londrina,
Cornélio Procópio, Jacarezinho, Toledo e
Ivaiporã, e para as Regionais de Saúde de Paranaguá, Metropolitana, Ponta Grossa, Irati,
Guarapuava, União da
Vitória, Pato Branco,
Francisco Beltrão e Telêmaco Borba por meio
terrestre.
Com essa remessa, o
Paraná já descentralizou todas as primeiras
doses que recebeu do
Ministério da Saúde e
tem armazenado apenas
doses correspondentes
à segunda aplicação.
Em quase sete meses
de campanha, a logísti-

ca permanece a mesma:
distribuição em até 24
horas para os municípios
a partir do recebimento.
Quase 8,7 milhões de
doses já foram aplicadas
no Paraná.

5ª RS

Segundo as tabelas
divulgadas pela Ag.
de Notícias do Paraná
(ANPr), a 5ª Regional
de Saúde (5ª RS) de
Guarapuava
receberá
1.120 doses da Coronavac/Butantan
para
aplicação D1; 1.750 da
C o r o n a Va c / B u t a n t a n ,
D2; e 5.100 da Pfizer/
BioNTech, D1.
Ou seja, é um total
de 7.970 doses para a 5ª
RS. (Reportagem: Redação e ANPr).

6 Economia
PROGRAMA

‘Emprime
Inova
Park’ tem
lançamento
nesta quintafeira
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TESTE SELETIVO. Os interessados têm até o dia 19 de agosto para se inscrever. A Universidade disponibiliza seis vagas para suprir demandas emergenciais de 2021. As provas, de acordo
com o edital de abertura do teste seletivo, estão previstas para 9 de setembro

UNICENTRO ABRE INSCRIÇÕES PARA
CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES COLABORADORES

EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

Na quinta-feira (12),
acontecerá o lançamento do projeto “Emprime Inova
Park”, às 19h. Diferentemente dos últimos lançamentos do
programa, o evento
será no formato híbrido: online pela
plataforma Zoom
para os participantes
e presencialmente
no Teatro Municipal
para autoridades e
convidados.
O encontro terá um
bate papo com os
fundadores da SPACE
Co., Henrique Amorim e Vitor Wuchryn,
além da participação
de Dennis Nakamura,
mentor e especialista
em Inovação e Negócios Digitais. A transmissão será feita pelo
canal no Youtube da
Nevalley.
O objetivo do Inova
Park é auxiliar os futuros empreendedores
com ideias inovadoras
a iniciarem aos seus
negócios, além de
criar e acompanhar
por meio de consultorias até o fim do ano,
projetos de destaque
que possam ser incluídos no Celeiro de
Inovação.
O evento é destinado para pessoas com
criações modernas e
prontas para serem
desenvolvidas, com
ênfase em estudantes
do Ensino Médio e
Superior.
Saiba mais nas redes
sociais do Programa
Emprime (link: https://www.facebook.
com/programaemprime), ou pelo telefone:
(42) 9 8417-5987.
(Reportagem: Secom,
com edição).

A
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Unicentro vai
realizar processo seletivo
para a contratação de professores temporários. Os
interessados têm até o dia
19 de agosto para se inscrever. Segundo o diretor
de Concursos e Avaliação da Unicentro, Manoel
Carlos Ferreira da Silva,
o teste seletivo disponibiliza seis vagas para suprir
demandas emergenciais
de 2021.
“São vagas para quatro
departamentos da universidade e para as seguintes
áreas ou matérias. Dentro do curso de Medici-

na, para Imagenologia,
Semiologia Pediátrica e
Puericultura; no curso de
Ciências Contábeis, em
Guarapuava, temos a área
ou matéria de Direito; no
curso de Ciências Contábeis, em Irati, a área ou
matéria de Contabilidade
Empresarial; e a área ou
matéria de Surdez para
atender as demandas de
intérpretes na Coordenadoria de Apoio ao Estudante”.
O valor da inscrição é de
R$ 108, contudo existem
grupos que têm direito ao
pedido de isenção do pagamento da taxa, conforme regulamentação. “São
os prestadores de serviço
eleitoral, aqueles cadastrados no Cadúnico do Go-

verno Federal e os doadores de sangue e medula”.
O diretor de Concursos e
Avaliação explica qual é
o passo a passo para a finalização da inscrição. “O
candidato passa por duas
etapas de inscrição. A primeira é preenchimento de
formulário de internet e a
segunda o pagamento de
boleto e postagem de documentos via protocolo
digital”.

ETAPAS

O processo de seleção
também será feito em
duas etapas. A primeira é
composta por uma prova
objetiva, de caráter eliminatório. Para ser considerado aprovado para
a segunda fase do teste,

que é a prova de títulos, o
candidato deve obter seis
pontos na prova didática.
“É uma fase classificatória e considera os comprovantes postados pelo
candidato no momento da
inscrição para que haja
pontuação e classificação
desses aprovados”.
As provas, de acordo
com o edital de abertura do teste seletivo, estão previstas para 9 de
setembro. Todas as informações sobre o teste,
vagas disponíveis e os
requisitos para concorrer
a cada uma delas também
podem ser conferidos no
edital, disponível na página www.unicentro.br/
concursos. (Reportagem:
ANPr; Foto: Ilustrativa).

INDICADORES

Construção civil tem inflação de 1,89% em julho, diz IBGE

EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

O Índice Nacional da
Construção Civil (Sinapi) registrou inflação
de 1,89% em julho deste
ano. O índice apresentou
uma queda em relação à

da taxa de junho (2,46%),
mas teve alta na comparação com julho de 2020
(0,49%).
Segundo dados divulgados ontem (10) pelo
Insti t ut o B ra s i l e i ro de
Ge ogra fi a e E s t a t í s t i c a
(IB GE ), o Si na pi a c u-

m ul a ta xa s de 13,49%
no a no e de 22,6% e m
12 m e se s. C om i sso,
o c us t o da c onst r uç ã o
por m e t r o qua dr a do
c he gou a R $ 1.448,78
e m j ul ho.
Os ma t e r i a i s de c onst ruç ã o t i ve r a m a l t a de

2,88% no mê s e pa ssa r a m a c ust a r R $ 853,03
por me t r o qua dr a do.
Já a mã o de obr a t e ve
a l t a de 0,52% e pa ssou a t e r um c ust o por
me t r o qua dr a do de R $
595,75. ( R e por t a ge m:
A g. B r a sil).

www.correiodocidadao.com.br

B.O.
MORTE

Uma mulher (42 anos)
morreu na manhã desta
terça-feira (10), por volta
das 6h, após bater na
traseira de um trator
agrícola na PR 522, no
município de Imbituva.
De acordo com informações da 5ª Companhia do
Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o condutor
do trator permaneceu no
local prestando todas as
informações cabíveis.

ACIDENTE

Na noite de segunda-feira
(9), por volta das 22h, um
homem (31 anos) conduzia um carro com placa
de Nova Laranjeiras na
rodovia PR 487 km 309 no
município de Manoel Ribas quando o veículo saiu
da pista. Segundo a PRE, o
acidente resultou em danos materiais ao carro e o
motorista foi encaminhado ao pronto atendimento
com ferimentos leves.
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POLÍCIA MILITAR

16º BPM realiza torneio de tiro com seu efetivo
EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

Em comemoração aos 167
anos da Polícia Militar do
Paraná, o 16º Batalhão de
Polícia Militar, pertencente ao 4º Comando Regional de Polícia Militar,

realizou na segunda-feira
(9) mais uma edição de
Torneio de Tiro com seu
efetivo. O evento se deu
no Clube de Tiro Santo
Huberto.
No torneio, os policiais
militares utilizaram armas
de fogo de diversos cali-

bres e percorreram uma
pista com desafios diversos, extraindo o melhor
de cada policial mesmo
em um ambiente de tensão. A premiação do 13°
ao 5° colocado ocorreu na
sede do Batalhão.
“Deixamos também o

nosso agradecimento aos
patrocinadores de nosso
evento, os quais abrilhantaram ainda mais o torneio, com o fornecimento
de diversos prêmios aos
participantes”, diz a PM.
(Reportagem: Redação,
com assessoria).

OPERAÇÃO. Na ação, foram expedidos 12 mandados de prisão preventiva, sete de prisão temporária e 20 de busca e apreensão em residências e empresas nas quatro unidades da federação,
com a participação de 100 policiais federais

PF DESARTICULA QUADRILHA QUE FAZIA
TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS

FACA

Na segunda-feira (9), a
Polícia Militar (PM) foi
acionada na Trav. Arlindo
Antunes de Almeida, no
bairro Boqueirão. Segundo a mulher que chamou
a polícia, suas vizinhas
estavam gritando e discutindo muito. Quando a
PM chegou ao local uma
mulher (57 anos) estava
deitada na área de fora
da casa e a outra mulher
envolvida (41 anos)
estava na rua andando
de um lado para o outro.
Segundo a PM, as duas
estavam com claros sinais
de embriaguez e ao se
aproximar da mulher que
estava deitada puderam
observar uma lesão no
abdômen ao lado direito.
Ao revistar a residência
foi encontrada uma faca
com 19cm de lâmina suja
de sangue. A mulher ferida foi encaminhada ao
hospital Santa Tereza.

FALECIMENTOS
10 de agosto de 2021

ALISSON FELIPE MAKUCH FERREIRA
(30 ANOS)
MARCO AURÉLIO BORGES (43 ANOS)
MARIA JOSÉ DE FRANÇA CAMPOS
(96 ANOS)
MARIA TEREZINHA DE MELO
MACHADO (65 ANOS)
MOISES DE JESUS FOGASSA (38
ANOS)
NATIMORTO
ORIVALDO DOS SANTOS (55 ANOS)
ROMALINA DE SOUZA (77 ANOS)
ROSANA RIBEIRO DA SILVA (31 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.

EQUIPE CORREIO
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Uma organização criminosa voltada ao tráfico
internacional de entorpecentes com atuação no
Paraná, Espírito Santo,
Minas Gerais e Santa Catarina é o alvo da Operação Párvulo, da Polícia
Federal, nesta terça feira
(10).
A investigação teve
início em 2020 com o
acompanhamento de um
homem que comprava
grande quantidade de haxixe e drogas sintéticas
(ectasy) em Foz do Iguaçu (PR) e as distribuía na
cidade de Guarapari (ES)

e região.
Com o avanço das investigações dos policiais
federais da superintendência do Espírito Santo,
foi constatado que a rede
de atuação da quadrilha
era maior, tendo alcance
também em Minas Gerais
e Santa Catarina.
Na ação, foram expedidos 12 mandados de
prisão preventiva, sete
de prisão temporária e
20 de busca e apreensão
em residências e empresas nas quatro unidades
da federação, com a participação de 100 policiais federais.
Somente em Foz do
Iguaçu (PR) estão sen-

do cumpridos cinco
mandados de busca e
apreensão e cinco mandados de prisão temporária de indivíduos que
teriam
participação,
principalmente, na movimentação de recursos
financeiros da organização criminosa.

EASY MONEY

Um policial militar foi
preso em Cascavel, no
oeste do Paraná, como
suspeito de estar envolvido com uma quadrilha
que aplicava golpes em
esquema de pirâmide financeira no Mato Grosso, segundo o Grupo
de Atuação Especial de

Combate ao Crime Organizado (Gaeco).
A prisão ocorreu nesta
terça-feira (10), em uma
casa, no bairro Santo
Onofre. No local, foram
apreendidos
documentos, quase R$ 3 mil em
dinheiro, munição e um
veículo.
A operação “Easy Money” foi conduzida pelo
Gaeco do Mato Grosso e
cumpriu 17 ordens judiciais nesta terça.
Além do Paraná e Mato
Grosso, também foram
cumpridas ordens judiciais em São Paulo, Rio
Grande do Sul e Alagoas.
(Reportagem: Ag. Brasil
e Redação).
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BALANÇO. A Adapar faz busca ativa dos produtores que não cadastraram o rebanho no período da campanha. A atualização é
compulsória, obrigatória para todos os produtores de bovinos, búfalos, ovinos, caprinos, suínos, aves de produção e equídeos

CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO DE REBANHO
ALCANÇA 88% DAS PROPRIEDADES
resultar em multa de
pouco mais de R$
1.150,90.
Além da possibilidade da multa, os
produtores que não
efetivarem a atualização ficam impedidos
de emitir a Guia de
Trânsito de Animais
(GTA), sem possibilidade de transporte
entre
propriedades
ou para abate. Dentro
do prazo da campanha, que foi de 1º de
maio a 30 de junho,
a atualização cadastral podia ser feita de
forma online. Agora,
somente pode ser realizada nas Unidades
Locais da Adapar.
A próxima campanha de cadastro do
rebanho vai ocorrer
apenas em 2022.

EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

A campanha de
atualização de rebanho, promovida pela
Agência de Defesa
Agropecuária do Paraná (Adapar), encerrou seu período
regular com 88% das
propriedades
devidamente registradas.
A atualização é importante para que o
Estado tenha conhecimento da quantidade e distribuição do
rebanho, e possa agir
rapidamente e de forma eficaz no controle
de doenças.
Além de auxiliar
na vigilância sanitária, a atualização dos
rebanhos também é
importante para garantir a manutenção
do status internacional
de área livre de febre
aftosa sem vacinação,
conferido em 27 de
maio pela Organização Mundial de Saúde
Animal (OIE).
“Em meio à pandemia, foi um bom índice, e agora a Adapar
está em busca dos
produtores que não

fizeram as atualizações durante o período regular para
verificar as motivações”, disse o gerente
de Saúde Animal da
Adapar, Rafael Gonçalves Dias. “Fazemos um apelo para os
produtores que ainda
não fizeram que procurem uma unidade

Financiamento
para
Energia
Solar

da Adapar para regularizar a situação”.

REGIONAIS

As unidades regionais com índices
mais baixos foram
as de Ponta Grossa,
União da Vitória e
Curitiba. Elas apresentaram cerca de
70% dos produtores

com atualização de
rebanho realizada. “A
atualização do rebanho é compulsória,
obrigatória para todos os produtores de
bovinos, búfalos, ovinos, caprinos, suínos,
aves de produção e
equídeos”, reforçou o
gerente da Adapar. A
não atualização pode

SECA

Os meses de agosto e setembro, historicamente, são os
períodos mais secos
do ano no Paraná. A
ocorrência de geadas
fortes em diversas
regiões do Estado aumentou a quantidade
de material seco com
potencial de disse-

minação de focos de
incêndio. Além disso,
o Paraná passa por
uma crise hídrica sem
precedentes. Desde
2018, a chuva abaixo da média tem sido
uma constante no Estado. Esses fatores
acenderam o sinal de
alerta para reduzir a
chance de fogo descontrolado em áreas
rurais. Afinal, além
dos prejuízos, essas
ocorrências colocam
em risco a vida de
animais e até mesmo
de pessoas que vivem
nas propriedades espalhadas pelo território paranaense.
De acordo com o
Corpo de Bombeiros, de janeiro a junho deste ano foram
registrados 3.650 incêndios em áreas rurais, número menor
em relação ao mesmo período de 2020,
quando a corporação
notificou 4.791 casos. Mesmo assim, a
atenção está voltada
principalmente para
os próximos meses.
(Reportagem: Redação e agências; Foto:
Gilson Abreu/AEN).

Financie o seu projeto
de energias renováveis
com a gente.

Taxas exclusivas
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curta!

QUADRINHOS. Publicada no Brasil pela Skript Editora, “Redenção” está
em pré-venda no site Catarse. É uma HQ criada pelo desenhista paraibano
Mike Deodato Jr. e a norte-americana Christa Faust

BRASILEIRO ESTÁ À FRENTE DE
WESTERN PÓS-APOCALÍPTICO

Por sua vez, Christa
Faust é uma das escritoras revelação de sua
geração. Escrevendo
livros, contos e quadrinhos, já recebeu nomeações e prêmios pela Edgar Allan Poe Awards,
Anthony Awars, Crimespree Awards e Barry
Awards. Adaptou para
literatura diversos filmes, entre eles: “Snakes
on a Plane”, “Friday the
13th: The Jason Strain”,
“A Nightmare on Elm
Street: Dreamspawn” e
a animação “Batman:
The Killing Joke”. Faust
cresceu na cidade de
Nova York, no Bronx e
na Hell’s Kitchen.

EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

Famoso desenhista
com passagem memorável de quase duas
décadas pela Marvel
Comics (a mesma
que publica Homem-Aranha, Vingadores,
X-Men, entre tantos), o
brasileiro Mike Deodato Jr. produziu uma HQ
autoral em parceria com
Christa Faust (roteiro):
“Redenção” (“Redemption”, no original).
Trata-se de um “western futurista e pós-apocalíptico”, que chega
agora ao Brasil pela
Skript Editora, com tradução de Mario Luiz C.
Barroso. O projeto brasileiro está em campanha
de pré-venda no site
Catarse (https://www.
catarse.me/deodato), até
o próximo dia 9 de setembro.
A HQ “Redenção”
tem o seguinte enredo:
a poeirenta cidade de
Redenção sobreviveu
ao apocalipse, mas está
por um fio. Um déspota
a governa com punho
de ferro e controla o
recurso mais precioso:
a água. Quando esse
homem marca sua
mãe para morrer, a jovem Rose Obregon se
aventura no perigoso
deserto para buscar
a ajuda da lendária
pistoleira Cat Tanner.
Apenas para descobrir
que a chamada “Açougueira” está há muito
aposentada, vivendo
em solidão, longe do
mundo. E preferindo ficar assim. Vendo
Rose na sua porta, seguida por pistoleiros,
a Açougueira precisa
escolher: ficará de lado
ou pegará as armas e
realizará o que faz de

TERROR

melhor?

EDIÇÃO

Seguindo o padrão
AWA/SKRIPT, “Redenção” será publicada num
encadernado de luxo,
reunindo todo o arco já
lançado: em cor, formato
americano e 116 páginas.
Editada e adaptada
no Brasil por Diego Moreau e Johnny C. Vargas,
a HQ será revisada por

Giulia Gewehr de Carvalho e Diego Moreau.

AUTORES

Mike Deodato Jr. é
um dos mais conhecidos
desenhistas brasileiros e
um dos mais elogiados
quadrinistas mundiais,
tendo sido responsável
por grandes arcos da
Nona Arte, na Marvel e
DC. Nos EUA, começou com a adaptação

para os quadrinhos de
“Perdidos no Espaço”,
em 1990, assumindo
quatro anos depois a
fase da Mulher Maravilha, catapultando-o ao
estrelato. Neste período,
assumiu importantes
personagens da Marvel,
DC e Image, saindo da
Casa das Ideias após seu
run em Thanos, Vingadores e Vingadores Selvagens.

A nova edição da
clássica publicação nacional de quadrinhos
“Mestres do Terror”
está pronta. Editado por
Daniel Saks, o número
75 traz como destaque
da capa o personagem
Cabano, uma criação do
roteirista Gian Danton
e desenhos de Juliano
Kaapora e Elvis Silva.
Além dessa estreia,
a “Mestres”#75 tem
ainda mais um capítulo
da série “Anya, A filha
de Drácula” (por Lilo
Parra e Laudo Ferreira); “A Múmia Vive!”
(por Sidemar de Castro
e Ivan Lima); e mais
uma adaptação do filme
“Nosferatu” pela aquarela de Marcio R. Garcia. Sem contar também
as famosas seções fixas
da revista (cartas, matérias, resenhas etc.).
Anova edição (52 páginas, no formato 20,5 x
28 cm, R$ 15) pode ser
adquirida pelo e-mail
revistacalafrio@gmail.
com.
(Reportagem:
Redação; Foto: Divulgação).
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NOTAS
TROPICAIS
SOLPOENTE

A banda guarapuavana
Solpoente programou o
lançamento de seu novo
single. “Duas horas” estará
liberado em 4 de setembro
nas plataformas digitais.
Mas os ouvintes já podem
fazer o pré-save (https://
show.co/QucDRLv) para
não perder a data. Nos
últimos meses, a banda
lançou “Essa vida” (participação de Preto Martins) e
“Momentos”.

NOVA CASA

O editor Levi Andrade
(ex-Panini) está à frente
de um novo projeto no
mercado nacional de quadrinhos. Trata-se da editora
Hyperion Comics. Um dos
lançamentos da casa: “I
hate Fairyland”, de Skottie
Young, um quadrinho nada
recomendado para o público infantil. Em português,
vai se chamar “Eu odeio
Contos de Fadas”, com
volumes programados para
novembro deste ano; janeiro e março de 2022.

TÍTULOS

Além desse título, a Hyperion também prometeu
outras publicações: “The
Resistance: Uprising” e
“MOTHS”, ambos os títulos
de J.Michael Straczynski
e publicados pela editora
americana independente
AWA; “Grendel, Kentucky”,
de Jeff McComsey e Tommy
Lee Edwards; mas o primeiro quadrinho que será
publicado pela nova editora
é “AdventureMan” (Image
Comics), de Matt Fraction e
Terry Dodson, em setembro
deste ano.

PARCEIROS

“Usagi Yojmbo”, de Stan Sakai, já está em pré-venda em
lojas parceiras da Hyperion
Comics. Por enquanto, a
prioridade da nova editora é
a comercialização por meio
dos parceiros (comic shops,
bancas, livrarias etc.), para
depois chegar à Amazon.
A lista de representantes
está no perfil da Hyperion
no Instagram (https://www.
instagram.com/hyperioncomics/).
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CANAL 1

BATE
REBATE

Por Flávio Ricco; Colaboração de José Carlos Nery
GRAVANDO

Conversa bem avançada. Acredita-se que até o final do mês
deve bater o martelo.

CORRERIA

No SBT, com cenários prontos,
já tem estúdio reservado para
a gravação do novo “Show do
Milhão”.
Primeiro, o pré-light nesses
próximos dias para os últimos
ajustes. O programa, agora
sob o comando de Celso Portiolli, está com estreia anunciada para 3 de setembro.

PRIMEIROS TOQUES

Autores de “Aruanas”, Estela
Renner e Marcos Nisti estão
em Los Angeles, envolvidos
com uma nova série para o
mercado internacional.
Lá, eles também irão desenvolver um outro trabalho sobre ativismo socioambiental.
Record marcou para esta
quarta a primeira gravação do
“Paredão dos Famosos”, novo
quadro do “Hora do Faro”,
com estreia prevista para o
próximo dia 22.
No elenco fixo do programa,
Tirulipa, Fabíola Gadelha e
Sérgio Mallandro.

QUASE LÁ

Ainda não dá pra cravar, mas
está muito próximo um novo
acerto da Marília Gabriela
com a Band.

PREVISÃO

Já a segunda temporada de
“Aruanas”, gravada em São
Paulo, tem seu lançamento
previsto para dezembro no
Globoplay.
Além do elenco principal,
haverá várias participações
especiais, como as de Lázaro
Ramos e Daniel de Oliveira.

GOLAÇO

Agora com Messi no PSG, que

já conta com Neymar, Di Maria
e Mbappé, além de Ben Yedder (Monaco), Payet (Olympique de Marseille) e Dembelé
(Lyon), entre outros craques,
o campeonato francês se valorizou demais.
A ESPN tem os direitos de
transmissão. Aliás, os seus
bem-valorizados direitos de
transmissão. O contrato acaba
de ser renovado para esta
temporada.

DEVAGAR, DEVAGARINHO

A CNN Brasil, com Renata
Afonso à frente, aos poucos
está promovendo a troca de
alguns postos de comando.
Ontem foi a vez de anunciar a
saída de Marcus Vinícius Chisco e a chegada de Maurício
Kotait para a vice-presidência
comercial.

C´EST FINI

O ator Gustavo Mendes e o
escritor Silvio Cerceau estão
envolvidos em um novo trabalho, a série de comédia “Pobreza Pega”, já em negociação
com algumas plataformas.
É a história sobre uma família
rica que, após perder sua
fortuna, se vê obrigada a
morar de favor na casa de sua
empregada doméstica, em um
bairro do subúrbio chamado
Vila Europa.
Então é isso. Mas amanhã tem
mais.

- Justiça se faça: o
menino Pedro Martelli,
considerado revelação
na narração esportiva,
foi lançado na rádio
web do Neto...
... Depois passou a integrar a equipe do Olivério Junior na rádio
Capital, como segundo
do José Silvério...
.. Agora, informa-se,
está sendo contratado
para integrar a equipe
de esportes da rádio e
TV Bandeirantes.
- A propósito de Band,
providências começam
a ser tomadas para a
mudança do BandSports para as novas
instalações da rua
Tabapuã...
... Já está tudo pronto
lá. Agora, com o fim
da Olimpíada, não tem
mais nada impedindo...
... Aliás, após a saída
de todas as empresas
da Newco, inclusive
emissoras de rádio
para a avenida Paulista,
as instalações do Morumbi irão passar por
uma nova distribuição
de espaços.
- “Rede TV News”, em
novo horário e mesmo
com todos os inconvenientes desta troca, até
que foi muito bem de
audiência...
... O mesmo não se
aplica ao “TV Fama”,
agora no começo de
noite.
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HORÓSCOPO
ÁRIES - (21 mar a 20 abr)

Variedades 11

SUDOKU
A RECREATIVA - recreativa.com.br

O céu anuncia um dia de muito trabalho para você, por isso, organize bem as tarefas e divida bem o seu tempo para dar conta de
tudo sem estresse ou atrasos. A criatividade será uma ótima aliada
e pode ajudá-la a encontrar soluções rápidas e inovadoras para os
problemas. Só não descuide do seu bem-estar. Respeite seus limites e controle o estresse.

TOURO - (21 abr a 20 mai)

Conversar com os parentes pode ajudá-la a fazer algumas escolhas ou
tomar decisões importantes. Lua e Vênus vão realçar a sua simpatia, o
que deve beneficiar todos os setores da sua vida. No trabalho, explore
seu carisma e sua criatividade para colegas e clientes. Seu entusiasmo
também será motivador para os colegas, ainda mais se estiverem agindo em equipe para conquistar objetivos em comum.

GÊMEOS - (21 maI a 20 jun)

Bom dia para investir na troca de ideias, principalmente com pessoas sábias e bem-sucedidas, que tenham muito a ensinar. Você também pode
se beneficiar com cursos e treinamentos. Pesquise, pois há muitas coisas
legais e gratuitas na internet. Sua relação com a família ficará mais intensa e você deve buscar o apoio e os conselhos de parentes para tudo que
precisar.

CÂNCER - (21 jun a 21 jun)

Você pode ganhar uma grana inesperada hoje ou pode receber um dinheiro com o qual já nem estava contando mais: saiba usar para não faltar
depois. Use e abuse da sua boa lábia para mostrar seus conhecimentos e
obter bons resultados no trabalho. Você saberá direitinho o que e como
dizer para convencer as pessoas, o que deve beneficiar seus contatos e
acordos, inclusive para negociar valores e outros benefícios.

LEÃO - (22 jul a 22 ago)

Unir-se aos colegas por um objetivo em comum pode ser uma boa estratégia para você hoje no trabalho. Mas será preciso investir muito no diálogo e conversar bastante para vencer as diferentes e chegar a um meio-termo que agrade a todos os envolvidos. O astral continua bem favorável
para o seu bolso, por isso, preste bastante atenção ao que ocorre ao seu
redor para identificar boas oportunidades.

VIRGEM - (23 ago a 23 set)

Lua e Vênus em Virgem trazem à tona o que você tem de melhor.
No trabalho, além de cumprir suas tarefas com a disciplina de sempre, você ainda será muito prestativa com os colegas. Os astros
também reforçam o seu bom gosto, o que pode fazer uma diferença ainda maior para quem trabalha com moda, decoração ou
vendas em geral.

LIBRA - (23 set a 22 out)

Você vai esbanjar simpatia e boa lábia, e terá muita facilidade para se entender com as pessoas. Mas os astros alertam que o seu trabalho será
muito desgastante. Quanto mais movimentado for o ambiente, mais
energia você vai utilizar. Por isso, a Lua aconselha que você a se afastar
da agitação e a buscar um canto mais calmo para se concentrar melhor e
cumprir as suas tarefas.

ESCORPIÃO - (23 out a 21 nov)

Você poderá contar com o valioso apoio de amigos e colegas para
algo que deseja. Ouça dicas e troque ideias, pois isso pode inspirar
alguns projetos para o seu futuro. O diálogo também pode ajudá-la a quebrar algumas barreiras em família. Com bons argumentos,
você pode até virar o jogo a seu favor: parentes que se opõem aos
seus planos podem resolver ajudar.

SAGITÁRIO - (22 nov a 21 dez)

Os astros incentivarão você a canalizar a sua curiosidade e empolgação em coisas construtivas e que possam contribuir para o seu progresso. Procure se aproximar de pessoas sábias e que tenham algo
importante a ensinar. É um bom dia para investir nos seus objetivos
mais ambiciosos. Busque o apoio de pessoas que realmente possam
influenciar o seu sucesso.

CAPRICÓRNIO - (22 dez a 20 jan)

A saudade de alguém que está longe deve apertar nesta quarta e
pode ser difícil fazer contato. Persista, pois isso fará bem ao seu astral.
Estudos continuam muito favorecidos: não perca a chance de investir
no seu aperfeiçoamento. Você pode receber uma grana inesperada,
mas também vai querer esbanjar. Equilibre esses impulsos para não fazer dívidas com bobagens.

AQUÁRIO - (21 jan a 19 fev)

Este é um bom dia para você se livrar de coisas e emoções que bloqueiam a sua vida e não levam a nada. Descarte, em casa e no trabalho, de tudo que está entulhado e você não usa mais. Faça uma
faxina, também, nas suas emoções e tente tirar os ressentimentos do
coração. Lua, Vênus e Mercúrio se concentram na sua Casa das Transformações.

PEIXES - (20 fev a 20 mar)

As parcerias continuam estimuladas e você tem mais é que se unir aos colegas para ter mais força e conquistar mais rápido as metas em comum.
Vênus na Casa 7 garante bom entrosamento e muita harmonia nas parcerias, enquanto Mercúrio promete deixar o diálogo mais fluido e proveitoso. Será bem fácil chegarem a um meio-termo em qualquer situação e
todos sairão satisfeitos com os resultados.

CRUZADA
A RECREATIVA - recreativa.com.br
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AGÊNCIA 2

O novo espaço fica localizado na Cidade dos Lagos.
De acordo com o presidente nacional do banco,
Pedro Guimarães, a unidade da Caixa Agro de Guarapuava é a segunda desse segmento inaugurada
no país. “Guarapuava tem um grande desenvolvimento e potencial nesse setor. Vamos oferecer melhores condições, com linhas de créditos desde os
grandes aos pequenos agricultores”, destacou. O
evento contou também com a presença do secretário de Agricultura, Itacir Vezzaro, e do vice-presidente da Caixa Econômica, Paulo Ângelo; além de
empresários locais.

PALESTRA

Nesta quarta-feira (11), acontecerá uma palestra
de tendências para MEI, Microempreendedores
Individuais, e Micro e Pequenas Empresas, promovida pela Agência do Empreendedor e Sebrae. O
tema será: “Conhecendo os reflexos da pandemia
sobre a sociedade e como usar essas tendências
a favor de seu negócio”, proferida pela por Ieda
Colaço Westphal Tacla, cofundadora da Inovativa e
Doutora em Gestão da Inovação pela Université de
Tecnologie de Compiègne, na França.

PALESTRA 2
PREVISÃO

Nem parece que Guarapuava enfrentou três ondas de frio intenso em junho e julho deste ano. Ontem, por exemplo, os termômetros bateram em 26º C, com ar quente e sol a pino. Mas, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a previsão é temperatura entre 9º C (mínima) e 20º C (máxima) para
esta quarta-feira (11); com probabilidade de 81% para chuvas (precipitação acumulada: 5.2 mm). É que uma frente
fria avança pelo Paraná, provocando pancadas de chuva, principalmente sobre as regiões da metade sul. “Todavia,
as chuvas previsão são bem irregulares, tanto em distribuição (isoladas) como no acumulado”, diz o Simepar. Este
sistema frontal causa muito mais aumento da nebulosidade do que propriamente a ocorrência de chuvas, principalmente na faixa norte paranaense.

O encontro online buscará compreender as novas
tendências de mercado que surgiram no período
pandêmico para que os empresários possam
usá-las a favor de seus negócios. O evento será
através da plataforma do Google Meet, às 19h.
Para a inscrição, os interessados devem entrar em
contato pelo WhatsApp nos números: 3621-3159
ou 3621-3097. Ou pelo e-mail: empreendedor.
guarapuava@gmail.com

SOLIDARIEDADE

A Legião da Boa Vontade (LBV) entregou, no
estado do Paraná, 3.770 mil cobertores a famílias
que vivem em situação de vulnerabilidade social
e que não tinham o suficiente para se protegerem
do frio. A Caravana da Boa Vontade percorreu
dezenas de cidades, entre elas Apucarana, Arapongas, Araucária, Cambé, Campo Largo, Cascavel,
Colombo, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu,
Guarapuava, Ivaiporã, Londrina, Maringá, Palmital,
Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pinhais, Ponta
Grossa, Piraquara, São José dos Pinhais, Sarandi,
Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.

CARRETAS

O Governo do Estado vai levar o programa Carretas
do Conhecimento para 36 municípios a partir de
27 de setembro. A iniciativa, que oportuniza cursos gratuitos de formação profissional, tem qualificado mão de obra para ocupar vagas disponíveis
nas diversas regiões do Paraná.

AGÊNCIA

Com o grande destaque no segmento madeireiro, agrícola e pecuário, especialmente na produção de grãos,
Guarapuava foi escolhida para receber a primeira agência da Caixa Econômica Federal, no Paraná, voltada
para o agronegócio, a Caixa Agro. O prefeito Celso Góes e o vice-prefeito, Samuel Ribas, estiveram na
manhã desta segunda-feira (9) na inauguração. “Guarapuava tem vocação para o agronegócio. E, é de suma
importância ter essa unidade especializada e voltada para o agronegócio no Município. A Caixa tem sido um
grande parceiro do setor público da nossa cidade”, ressaltou o prefeito.
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CURSOS

Serão oferecidos nove cursos com 80 horas de
duração cada. Nessa nova etapa do Carretas do
Conhecimento, estarão abertas as inscrições para
a formação nas áreas de Instalações Elétricas;
Mecânica, Industrial; Mecânica Automotiva; Panificação; Confecção; Elétrica Automotiva; Informática
Básica; Refrigeração de Aparelhos de Ar-condicionado e Manutenção de Motocicletas. Em função
da pandemia, 75% dos alunos recebem o conteúdo
on-line e 25% têm aulas presenciais.
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FUSCA ANO 85 à alcool, documentação em
dia, valor R$ 9.000,00. Fone(s): 99862-9500
-------------------------UNO ANO Miller Fire, 04
portas, perfeito estado,
a gasolina, valora combinar. - Fone(s): 984256068
-----------------------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: 36242052 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
14, VALOR R $ 150, 00.
- Fone(s ) : 99817-3586
------------- -- -- -- -- -- -

GUARAPUAVA
ulho de 2020
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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,
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 MOL-
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DIVERSOS

DADO 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): 98807-9198
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
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
-----------------------PROCURO P/ ALUGAR
LAVA CAR Fone(s):
98434-4052 98409-6398
--------------------------ESTABILIZADOR
voltagem para eletrônicos
com 04 entradas, valor
R$ 80,00. Fone(s):
98833-7565 99913-5751
-------------------------FREEZER 07 compartimentos, voltagem 220;
240 litros, valor R$
1.000,00 - Fone(s): 36221246 Juarez
---------------------------

IMOVEIS

VENDA
TERRENO – VILA SÃO
PEDRO,
próx.
CODAPAR, med. 12 X 30,
VALOR : R$ 30.000,00
FONE: 99862-9500
------------------------------
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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 – CURITIBA, 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
-----------------------------TERRENO - CEMITÉRIO
DO PARQUE DOS EUC-

ALIPTOS, com 02 gavetas,
valor: R$ 6.500,00
FONE: 99816-5163
-----------------------------SPOTTER, novo na caixa,
valor R$ 1.400,00
FONE: 99816-5163
-----------------------------BICICLETA SPEED CALOI
10, valor R$ 600,00
FONE: 98402-8609
-----------------------------MOTOSERRA
VULCAN,
ótimo estado, valor R$
380,00
FONE: 98402-8609
-----------------------------VILA CARLI: CASA, próximo ao Cedeteg, valor a
combinar.
FONE: 99943-1979
--------------------------BAIRRO
INDUSTRIAL/
XARQUINHO
VENDO 01 casa na Rua
Amilton Soares, 174; valor R$ 60.000,00. FONE:
99863-3510
LOCAÇÃO
KITINETE – ALTO DA XV,
Rua Guaíra, 1828; c/entrada p/carro, aceito 01 pessoa ou duas (família),
VALOR: R$ 450,00. Falar
com Reinaldo.
FONE: 3623-0995
-----------------------------APARTAMENTO
–
ED.
GÊNOVA, nº 105, Rua
Travessa
Euralina,
171;Bairro Santa Cruz,
próx. a Unicentro contendo
02 quartos, sala, cozinha,
banheiro e 02 vagas garagem.
VALOR: R$ 800,00
FONE: 99959-0808
-----------------------------APARTAMENTO – ED. VALENTINI, nº 303, Rua 17 de
Julho, 2305; Bairro Santa
Cruz próx. SOS, contendo
02 quartos, sala, cozinha,
banheiro e 01 vaga garagem.
VALOR: R$ 800,00
FONE: 99959-0808
-----------------------------KITINETE – VILA CARLI,
mobiliada, valor R$ 750,00,
Av. Professor Pedro Carli,
para casal sem pet.
FONE: 3624-9247
ou
99149-0957

SÚMULA
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE
LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE AMPLIAÇÃO

CARROÇA, nova com animais e todos os equipamentos para trabalhar.
VALOR : R$ 3.000,00
FONE: 99828-2290
em
dinheiro.
-----------------------------APERO
com arreio
comAceita
caminhopleto
VALOR:
800,00
neteR$no
negócio.
FONE: 99828-2290

-

Fone(s): 99914-

EQUIPAMENTOS
para
8097 99927-3959
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 3623oitra
pequena,
2101
falar c/SUELI
-----------------------------valor
R$
40,00
ESTOQUE P/BAZAR, valor
cada. -FONE:
Fone(s):
a combinar.
36232101
JOSENILDA
3622-4907
-----------------------------VASO
SANITÁRIO, com
----------------------caixa acoplada, novo, na
PIAvalor
semi
nova,
caixa,
R$ 360,00
FONE:
c o 99977-4634
m p l e t ou
a ,
99854-2670.
R$
250,00.
-----------------------------DOIS MOTORES
para
Fone(s):
99805portão
de elevação,
funcionado
7262perfeitamente.
99980-3310
Valor a combinar. FONE:

----------------------SOFÁ 02 lugares,

MADECARBO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ
04.349.295/0001-67 torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Guarapuava, em 03 de
agosto de 2021, a Licença de Instalação para fabricação de
carvão ativado a ser implantada na Rua Waldemar Tonatto,
450 - Industrial - 85053-532 - Guarapuava/PR.

SÚMULA
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
JOAO DE PAULA KUVIATKOVSK CNPJ 01.759.119/0001-05
torna público que recebeu do IAT, a Renovação da Licença
de Operação para indústria de madeira, Beneficiamento de
madeira (serrada, resserrada, etc.) e serraria instalada na
RUA DAS CANELAS, SN, FABRICA - PARQUE INDUSTRIAL 85170-000 - Pinhão/PR.

SÚMULA
Súmula de Requerimento de Renovação
de Licença Ambiental Simplificada
A empresa JFOREST PARTICIPACOES FLORESTAIS - EIRELI
torna público que requereu ao Instituto Água e Terra – IAT e
Renovação Licença Ambiental Simplificada, para atividade
de: Industria da madeira, a ser implantada no Pov. Linha dos
Prestes, PR 466 KM 252, s/n - Distrito Palmeirinha - Zona Rural, Município de Guarapuava, Estado do Paraná.
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ENSINO SUPERIOR. O curso de Farmácia dessa instituição obteve do Ministério da Educação (MEC) nota 4, em
escala que vai de 1 a 5, na avaliação de renovação de reconhecimento. Com essa conquista, o curso ganha reconhecimento pela sua qualidade e o coloca no ranking dos melhores do país

FARMÁCIA DA UNIGUAIRACÁ FORMA PROFISSIONAIS
COMPLETOS E DIFERENCIADOS NA ÁREA

EQUIPE CORREIO
REPORTAGEM LOCAL

O
farmacêutico
profissional
pode
atuar em mais de
70 áreas, todas regulamentadas
pelo
Conselho Federal de
Farmácia. A expansão profissional dá à
Farmácia, que é um
dos ofícios mais antigos da humanidade,
o sentido de profissão
do futuro.
Em um mercado
tão amplo, ter uma
boa formação é essencial. No curso de
Farmácia da UniGuairacá Centro Universitário o sucesso
profissional tem receita. O estudante é
capacitado para atuar
em todas as áreas
das ciências farmacêuticas, que vai da
produção do medicamento à assistência
farmacêutica, passan-

“

A UNIGUAIRACÁ ME PROPORCIONOU
UMA ÓTIMA
FORMAÇÃO,
COM ENSINAMENTOS
DAS AMPLAS
ÁREAS DE
ATUAÇÃO DO
PROFISSIONAL E COM
SUA ÓTIMA
ESTRUTURA
VOLTADA
PARA A SAÚDE

do pelas análises clínicas e toxicológicas
e pela pesquisa e produção do alimento.
Tudo isso através de
aulas com inovações
tecnológicas e metodologias ativas, dentre dispositivos de
interação e softwares
educacionais em 3D,
além de estágios vocacionados.
A qualidade da graduação é pautada ainda no seu corpo docente composto por
mestres e doutores. A
matriz curricular forma profissionais capazes de compreender a composição e os
processos produtivos
de
medicamentos,
alimentos industrializados, produtos de
beleza, entre outros.
Os laboratórios de
Citologia e Histologia, Química e Bioquímica, Farmacotécnica e Cosmetologia,

Hematologia e Citologia Clínica, Microbiologia e Anatomia
destinam-se às aulas
práticas.
Destaque
ainda para o suporte
recebido da PoliClínica Guairacá, um campo privilegiado para
realização de estágios
e atividades integradas com outros cursos
da saúde, incentivando
uma formação multiproﬁssional.
O curso de Farmácia da UniGuairacá
obteve do Ministério
da Educação (MEC)
nota 4, em escala que
vai de 1 a 5, na avaliação de renovação de
reconhecimento. Com
essa conquista, o curso
ganha reconhecimento
pela sua qualidade e o
coloca no ranking dos
melhores do país.

EMPREGO

Assim como a
maioria dos egres-

sos do curso na instituição,
Jaqueline
Adronski
concluiu
sua graduação com
emprego já garantido. De lá para cá,
ainda teve muitas outras oportunidades e
hoje atua na área de
manipulação na sua
própria farmácia. “A
UniGuairacá me proporcionou uma ótima
formação, com ensinamentos das amplas
áreas de atuação do
profissional e com
sua ótima estrutura
voltada para a saúde.
Sempre fomos incentivados a seguir nossas carreiras e quem
sabe conquistar nosso
próprio empreendimento. Isso me abriu
muitas portas”.
Alessandra Poleze
lembra com alegria
do tempo de graduação. “O curso foi
realmente acima das
minhas expectativas

e tenho muito carinho pela experiência. Tive professores
incríveis, com excelente didática e já
nos primeiros anos de
estudo tive acesso a
muitas aulas práticas
de qualidade”. Alessandra se sente totalmente realizada com
a proﬁssão que escolheu. “Quando algum
cliente demonstra conﬁança no meu trabalho ou quando obtém
melhora no seu tratamento pelas minhas
orientações,
nestes
momentos posso dizer
com plena convicção
que estou realizada na
proﬁssão que escolhi.
Agradeço à UniGuairacá e aos professores, essenciais no meu
processo de formação
profissional, pela dedicação e por tudo o
que aprendi”. (Reportagem/Foto: Assessoria).

