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11 Escritor Milton Hatoum em

roda de conversa da UTFPR

ENEAS MARQUES

Os 24 infectados
nos últimos dias
trabalham na
Prefeitura ou
pertencem a uma
mesma família.
JdeB – Desde a semana
passada, os casos de Covid-19 aumentaram sigQL¿FDWLYDPHQWH HP (QHDV
Marques. O município con¿UPRX D SULPHLUD LQIHFomR
pela doença no início de
junho e passou todo o mês
com apenas quatro casos
autóctones, mas nos últimos
dias o número de pacientes
subiu para 28.
Segundo o Departamento
de Saúde, os 24 novos casos
estão relacionados. Foram
dois focos da doença: um
dentro da Prefeitura (que
tem dez servidores positivados) e outro numa mesma
IDPtOLD FRP  FRQ¿UPD-

Arquivo/JdeB

Novos casos de Covid estão relacionados
Leandro Legramanti,
diretor de Saúde:
ação rápida conteve
surto maior da
doença.

ções da doença). Um casal
que trabalha no paço municipal foi o ponto de partida para a disseminação do
YtUXV QD FLGDGH ³(VWDPRV
investigando para tentar
saber se eles contraíram o
vírus de algum membro da
família e ele acabou se disseminando para os colegas
de trabalho ou se foi o contrário”, detalha o diretor de

Saúde Leandro Legramanti.
Apesar do crescimento
repentino, as autoridades
FRQVHJXLUDP LGHQWL¿FDU UDpidamente as pessoas com
quem os primeiros casos tiveram contato, para testá-las
e colocá-las em isolamento
e monitoramento constante.
Nas últimas duas semanas,
foram feitos mais de 100
testes nos suspeitos e a Pre-

feitura declarou que há transmissão comunitária, dada a
proporção de novos casos em
relação ao total da população.
“No sábado, houve a
FRQ¿UPDomR GRV GRLV SULmeiros casos, no domingo,
Mi LGHQWL¿FDPRV H WHVWDPRV
todos os possíveis contatos, iniciando o trabalho da
9LJLOkQFLD (SLGHPLROyJLFD
de monitorar cada um, e
a partir da terça vieram os
primeiros resultados”, relata Leandro. Mesmo com
o surto, o diretor de Saúde
considera que agora a situação está sob controle, mas
reitera que o uso de máscara, distanciamento social e
o isolamento (sem visitas
desnecessárias) são essenciais para conter o avanço
do coronavírus. Até ontem,
(QHDV VRPDYD  FDVRV GH
Covid, com uma morte e sete curados. Destes, um estava internado e o restante em
isolamento domiciliar.

FRANCISCO BELTRÃO

JdeB – Hoje, às 19h, acontece a Roda de Conversa
Virtual com o tema “Das águas da Amazônia para
a sua cabeceira, mergulhando nos livros de Milton
Hatoum”. O evento é promovido pelo Centro Acadêmico de Letras em parceria com o curso de Letras
Português/Inglês, da UTFPR de Pato Branco, e a
Rocka Studio, com a participação do premiado escritor
brasileiro Milton Hatoum. O diálogo será mediado pela jornalista-literata e storyteller, professora licenciada
em Letras Português, da UFSC, mestra em Letras pela
UTFPR de Pato Branco, Daiana Pasquim, e será transmitida no YouTube, pelo Canal da UTFPR, campus
Pato Branco. Na oportunidade, o escritor manauense
Milton Hatoum, considerado um dos principais autores
- vivos - de literatura do Brasil, responderá as perguntas dos participantes, além de fazer várias revelações
e falar sobre as suas obras. Aos que participarem
será emitida declaração de três horas de atividade. O
IRUPXOiULRSDUDDFHUWL¿FDomRVHUiIRUQHFLGRDSHQDV
durante a transmissão do evento.
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VITORINO - PR
Vitorino/PR, 14 de Julho de 2020.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2020
A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VITORINO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais convoca
os membros do Conselho Municipal de Assistência Social para reunião ordinária de
forma remota, devido ao surto do novo Coronavírus (COVID-19), a ser realizada no dia
17 de Julho, às 13h30min horas, pelo Aplicativo Zoom, com a seguinte pauta:
3UHVWDomRGHFRQWDVGRSULPHLUR7ULPHVWUHGHGR)XQGR0XQLFLSDOGH$VVLVWrQFLD 6RFLDO 5HFXUVR /LYUH 3LVR %iVLFR )L[R  6HUYLoR GH &RQYLYrQFLD H )RUWDOHFLPHQWRGH9tQFXORV±6&)93URWHomRGH$WHQGLPHQWR,QWHJUDOD)DPtOLD±3$,)
ËQGLFHGH*HVWmR'HVFHQWUDOL]DGD±,*'3%)HËQGLFHGH*HVWmR'HVFHQWUDOL]DGD
- IGD - SUAS).
$VVXQWRVSHUWLQHQWHVDHVWH&RQVHOKR
0DUOHQ%UHFFLDQL)RVFKHLUD
Presidente do CMAS

BRF doa carne de frango para a Assistência Social
Da assessoria e JdeB - A unidade
da BRF de Francisco Beltrão e o Instituto BRF doaram uma tonelada de
carne de frango (coxas, sobrecoxas e
peito) para a Secretaria Municipal de
Assistência Social. Os alimentos foram destinados para a Casa de Passagem e Casa Abrigo Anjo Gabriel.
A iniciativa faz parte de um projeto nacional da companhia alimentícia
que está doando R$ 50 milhões em
alimentos, insumos médicos e apoio a
fundos de pesquisa e desenvolvimento
social no combate à crise gerada pelo
coronavírus.
A Casa Abrigo Anjo Gabriel vai pegar aos poucos as doações de carne de
frango. Participaram do ato de entrega
ontem, Paulo Lesskiu, gerente da unidade industrial da BRF, Clair Oliveira, gerente agropecuário, Ana Diniz,

DECRETO Nº 67, DE 13 DE JULHO DE 2020.
DESIGNA COORDENADOR LOCAL DA ESTRATÉGIA BRASIL AMIGO DA PESSOA IDOSA – SISBAPI E EBAPI.
235()(,72'(3e52/$'2(67(QRH[HUFtFLRGHVXDVDWULEXLo}HVOHJDLVHFRP
IXOFURQR'HFUHWR)HGHUDOQGHGHMXOKRGH
DECRETA:
$UW)LFDGHVLJQDGDD6UD9$/'$1(/2&$7(//,0DWUtFXODQ6HUYLGRUD
(IHWLYD$X[$GPLQLVWUDWLYDSDUDVHUD&RRUGHQDGRUD/RFDOGD(VWUDWpJLD%UDVLO$PLJR
GD3HVVRD,GRVDGR0XQLFtSLRGH3pUROD'¶2HVWH35
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
*DELQHWHGR3UHIHLWR0XQLFLSDOGH3pUROD'¶2HVWH(VWDGRGR3DUDQiDRVWUH]H
GLDVGRPrVGHMXOKRGRDQRGHGRLVPLOHYLQWH

Assessoria

Alimentos foram entregues
para duas entidades
assistenciais.

NILSON ENGELS
Prefeito Municipal

A entrega de alimentos para a Secretaria de Assistência Social.
coordenadora de Recursos Humanos,
Francieli Oliveira, do setor de comunicação, Alaércio Corazza, chefe de
Gabinete do prefeito Cleber Fontana,
Nádia Bonatto, secretária de Assis-

tência Social, Flávia Bedin, coordenadora da Secretaria, Zanete Lopes,
coordenadora da Casa de Passagem, e
Moacir Beliato, coordenador da Casa
Abrigo Anjo Gabriel.

Inscrições para o concurso da Unioeste até o dia 20
São 20 vagas
para os campi de
Beltrão e Marechal
Cândido Rondon.
JdeB – Serão aceitas até
dia 20 de julho segunda-feira, as inscrições dos
candidatos ao concurso
GD 8QLYHUVLGDGH (VWDdual do Oeste do Paraná
(Unioeste). Neste certame
foram abertas vagas para
professores nos campi de
Francisco Beltrão e Marechal Cândido Rondon. As
inscrições devem ser feitas
diretamente no site www.
unioeste.br/concursos.

Dia 21 de julho, terça-feira, termina o prazo de
recolhimento da taxa. O
valor da inscrição é proporcional à carga horária
semanal e regime de trabalho (RT) ofertados. Os valores são os seguintes RT-9
R$ 60; RT-12 R$ 80; RT-20
R$120; e RT-40 R$ 200.
Vagas previstas
São 20 vagas distribuídas
em 11 áreas de conhecimento ou matérias. Para o
campus de Francisco Beltrão, as vagas se destinam
ao Centro de Ciências da
Saúde, nas áreas de Angiologia, Gastroenterologia,

Ginecologia e Obstetrícia
e Internato Médico em Ginecologia e Obstetrícia I,
Hematologia, Pediatria e
Internato Médico em Pediatria I, Internato médico
HP 8UJrQFLD H (PHUJrQcia, Internato médico em
Clinica Cirúrgica I, Prática
Médica Integrativa, Psiquiatria.
No campus de Marechal
Cândido Rondon, o concurso prevê vagas para os
centros de Ciências Agrárias e de Ciências HumaQDV (GXFDomR H /HWUDV 
7RSRJUD¿DH6HQVRULDPHQWR 5HPRWR H *HRJUD¿D
Humana.

As vagas, pré-requisitos,
conteúdos programáticos;
remuneração; e cronograma de atividades estão esSHFL¿FDGRV QR VLWH ZZZ
unioeste.br/concursos.
Para todas as áreas de
conhecimento ou matéria,
o Concurso se constituirá
de prova escrita, de caráter
HOLPLQDWyULR H FODVVL¿FDWyrio, sendo a nota mínima de
7,0 pontos, com data prevista para 15 de setembro;
prova didática com arguição, de caráter eliminatório
H FODVVL¿FDWyULR VHQGR D
nota mínima de 7,0 pontos,
prevista para os dias 6 e 7
de outubro.

CMYK

Arrascaeta diz que Mengo Dodi diz que Flu está bem
quer vitória sobre o Flu
focado para a decisão
Da assessoria - Na véspera da decisão do Campeonato Carioca, o meia-atacante
Arrascaeta disse em entrevista à imprensa que “a
gente sempre vai jogar para
ganhar. Temos que continuar fazendo o que temos feito
até agora para tentar conquistar mais um título”.
Sobre a decisão de hoje,

sem público, Arrascaeta faORXTXH³SHQVRTXHDV¿QDLV
são totalmente diferentes
de qualquer jogo normal,
pois envolve muitas coisas.
Nosso elenco é muito quaOL¿FDGR H VDEHPRV TXH HVtamos enfrentando um time
que se fecha bem na defesa
e sai rápido para o contra-ataque”.

Da assessoria - Um dos
GHVWDTXHV GD UHWD ¿QDO GR
Campeonato Carioca, o volante Dodi conquistou uma
vaga como titular apenas na
VHPL¿QDOGD7DoD5LRFRQtra o Botafogo. Desde então,
engrenou uma sequência de
três partidas como titular,
incluindo dois Fla-Flus em
que foi muito elogiado.

“Temos pouco tempo para
descansar, mas a equipe está
bem focada, sabe o que tem
que fazer. Papito conversa
EDVWDQWHFRPDJHQWH(VWRX
muito feliz, muito motivado, assim como meus companheiros. Vamos em busca
do nosso objetivo, que é ser
campeão”, comentou o volante Dodi.

NILSON ENGELS
Prefeito Municipal

