
• Nesta segunda-feira, uma nova frente fria se desloca sobre o 
oceano na altura dos estados de Santa Catarina e do Paraná. 
No Estado, a instabilidade atmosférica aumenta em todas as 
regiões paranaenses, porém será na metade sul que as chuvas 
serão mais organizadas, mesmo assim é baixa a probabilidade 
para ocorrência de temporais severos.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
06/07/20................................. R$ 99,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
06/07/20.................................R$ 41,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
06/07/20................................. R$ 58,00

Fonte: Deral/Seab

 Funcionários vo-
luntários da Copel doa-
ram  685 cestas básicas 
para a campanha Menos 
eu, mais nós, organizada 
pelo Governo do Estado 
para auxílio às comuni-
dades que passam por 
dificuldades no período 
da pandemia. A arreca-

Voluntários da Copel doam mais 
685 cestas básicas

dação foi feita em siste-
ma de drive-thru, como 
parte de um evento que 
tradicionalmente reúne 
as famílias dos funcioná-
rios, uma vez ao ano.
 Com a necessi-
dade do distanciamento 
social imposta pela pande-
mia, a celebração foi subs-

tituída pela ação solidária. 
As doações serão entre-
gues pela Defesa Civil.

ELETRICIDADANIA
 As ações de vo-
luntariado são incentiva-
das pelo programa cor-
porativo EletriCidadania, 
que desde o inicio da 
pandemia já havia conta-

bilizado mais de 4 mil qui-
los de alimentos doados, 
além de 3 mil máscaras e 
mil itens de higiene e lim-
peza, em todo o Paraná. 
Entre as instituições que 
receberam as doações, 
estão asilos, hospitais e 
escolas.
 O programa se 
tornou referência para em-
presas de todo o país ao 
vencer o prêmio nacional 
Viva Voluntário em 2018. 
Ele permite que empre-
gados da Copel possam 
dedicar até quatro horas 
mensais de trabalho a ati-
vidades voluntárias.
 Por outro lado, 
uma chamada pública 
aberta pela empresa tem 
hoje cadastrada 59 insti-
tuições sociais de todo o 
Estado que abrem suas 
portas para receber o tra-
balho dos voluntários.
 Até o momento, 
112 voluntários desenvol-
veram 308 horas de ati-
vidades voluntárias este 

ano, na empresa. A Co-
pel é signatária do Pacto 
Global da ONU e do mo-
vimento paranaense que 
trabalha pelos Objetivos 
do Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS).

FATURA SOLIDÁRIA
 Os clientes da 
Copel também estão 
convidados a entrar nes-
ta corrente do bem, atra-
vés da campanha Fatura 
Solidária, que tem como 
objetivo aumentar ainda 
mais o valor de R$5 mi-
lhões já doado pela em-
presa para o combate ao 
coronavírus, no Paraná.
 Para cada nova 
opção pela fatura digital, 
mais R$ 2 são doados. E 
outros R$ 3 são destina-
dos a cada novo cadastro 
de conta em débito auto-
mático. A doação é feita 
pela Copel sem custo 
algum para os clientes, 
e vale também para os 
clientes de internet.

Fonte:http://www.aen.pr.gov.br

Ação de saúde nas 
estradas já 

atendeu mais 
de 8,5 mil 

caminhoneiros 
 A ação especial 
Saúde na Estrada, realiza-
da em parceira entre a Se-
cretaria da Saúde do Pa-
raná, Fundação Araucária, 
Rede de Postos Ipiranga, 
Polícia Rodoviária Federal 
e secretarias municipais 
de Saúde atendeu, em 18 
dias de atividades, 8.537 
caminhoneiros e motoris-
tas em vários pontos de 
rodovias.
 Os caminho-
neiros recebem vacinas 
contra a gripe e contra 
o sarampo e podem fa-
zer testes de controle do 
diabetes, hipertensão e 
Covid-19. Bolsistas, con-
tratados pela Fundação 
Araucária, realizam os 
atendimentos. Nesta se-
gunda e terça-feira (6 e 7) 
o programa o Saúde na 
Estrada segue em Ponta 
Grossa, na BR 376.
 “Caminhoneiros 
e motoristas são essen-
ciais para o nosso dia a 
dia e para a manutenção 
de todos os demais servi-
ços da cadeia produtiva, 
por isso merecem esta 
atenção especial envol-
vendo o estado, municí-
pios e a iniciativa privada. 
Neste momento deve-
mos estar unidos”, afirma 
o secretário da Saúde, 
Beto Preto.

DADOS
 A ação começou 
no dia 12 de junho e já 
percorreu pontos de ro-
dovias nos municípios de 
Campina Grande do Sul, 
São José dos Pinhais, 
Jaguariaíva, Siqueira 
Campos, Maringá, Ma-
rechal Cândido Rondon, 
Cascavel e São Mateus 
do Sul.
 Os atendimen-
tos geraram cerca de 
19 mil procedimentos: 
foram aplicadas, até o 
momento, 3.054 doses 
da vacina contra a gripe 
e 2.053 contra o saram-
po, e realizados  7.280 
testes para hipertensão, 
7.054 de controle de gli-
cose, 196 testes rápidos 
para Covid-19 e 93 testes 
RT-PCR, também para 
Covid-19.
 Além disso, to-
dos os caminhoneiros e 
motoristas que participa-
ram das atividades rece-
beram kit com material 
de higiene e prevenção, 
com máscara, álcool 
70%, flanela e sabonete. 
Três caminhoneiros que 
testaram positivo para 
Covid-19 foram encami-
nhados para atendimento 
em unidades referência 
do Estado.

Fonte:http://www.aen.pr.gov.br

Detran suspende atendimento presencial 
nas regiões mais afetadas pela Covid

 O Departamento 
de Trânsito do Paraná 
(Detran) suspendeu o 
atendimento presencial 
ao público a partir de ho-
je,segunda-feira (6), bem 
como o atendimento aos 
agentes externos do ór-
gão. A medida vale para 
as unidades situadas nas 
regionais de Saúde con-
templadas no decreto 
estadual 4.942/20, que 
dispõe sobre medidas 

restritivas para o enfren-
tamento da Covid-19. 
 Os usuários que 
tenham atendimento 
agendado nas unidades 
que ficarão fechadas ao 
público serão informa-
dos do cancelamento por 
mensagem de SMS e 
e-mail, ou por meio dos 
agentes externos cre-
denciados. Os serviços 
presenciais serão rea-
gendados para momento 

oportuno, mas o Detran 
reforça que estão manti-
dos os atendimentos por 
meio do portal de servi-
ços ou aplicativo.
 O único serviço 
presencial que poderá 
ser realizado é a libera-
ção de veículos dos pá-
tios do órgão, que fun-
cionarão em regime de 
plantão. Os atendimen-
tos serão feitos por meio 
de agendamento prévio 

através de contato tele-
fônico. Para a retirada de 
veículos será permitida a 
apenas uma pessoa por 
vez, observando as me-
didas de higiene e profi-
laxia, bem como o uso de 
máscara de proteção.

PRAZOS
 Os prazos per-
manecem prorrogados 
conforme a Resolução 
782/2020 do Conselho 
Nacional de Trânsito (Con-

tran), que tomou algumas 
medidas relacionadas a di-
latação de prazos referen-
tes a veículos, habilitação 
e infrações. São elas:
  - Carteira Na-
cional de Habilitação 
(CNH) vencida desde 
19/02/2020, fica com pra-
zo indeterminado para re-
novação;
 - Processos de 
primeira habilitação terão 
prazos estendidos para 
conclusão de 12 meses 
para 18 meses;
 - Prazos para 
transferência de proprie-
dade de veículos estão 
suspensos;
 - Prazos para 
apresentar defesa, indi-
cação de condutor e re-
curso de multa, suspen-
são e cassação de CNH 
ficam interrompidos por 
tempo indeterminado.
 O cidadão pode 
contar com a maioria dos 
serviços disponível nas 
plataformas online, no 
Portal de Serviços, pelo 
aplicativo Detran Inteli-
Gente, e também pelo 
telefone 0800 643 7373.

Fonte:http://www.aen.pr.gov.br
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