
• Nas próximas horas continua mais quente no interior, princi-
palmente oeste e noroeste, com valores acima dos 28°C em 
vários municípios. O sol predomina durante a tarde. A partir da 
noite a nebulosidade volta a se intensificar entre a RMC e litoral, 
inclusive com condição para restrição de visibilidade em alguns 
municípios.
Mín:  7°C em Curitiba
Máx: 26°C em Londrina
Fonte: Simepar
Fechamento desta edição: 11:00 horas
Faça sua assinatura pelo fone (43) 3232-2568: R$ 40,00 
para entrega em Sertanópolis e R$ 60,00 nos demais 
municípios, pelos Correios (Edição Comercial - Consul-
tar valores para o Diário Oficial).
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
26/08/20................................R$ 114,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
26/08/20.................................R$ 49,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
26/08/20................................. R$ 59,00

Fonte: Deral/Seab

Suporte psicológico da UEL atende idosos de casas de repouso
 Psicólogos do 
Projeto Suporte Psico-
lógico Covid-19 da Uni-
versidade Estadual de 
Londrina (UEL) oferecem 
atendimento para idosos 
e funcionários de institui-
ções de longa permanên-
cia, as chamadas casa 
de repouso. O projeto é 
uma iniciativa da Pró-Rei-
toria de Pesquisa e Pós-
Graduação (PROPPG), 
do Departamento de Psi-
cologia Geral e Análise 
do Comportamento do 
Centro de Ciências Bio-
lógicas (CCB), Residên-
cia em Psiquiatria, com 
apoio da Pró-Reitoria de 
Extensão, Cultura e So-
ciedade (Proex).
 A psicóloga Va-
nessa Ximenes, respon-
sável pela frente de psi-
coeducação do projeto, 
explica que o grupo tem 
entrado em contato com 
gestores das instituições 
para verificar a melhor 
forma de dar o suporte 
psicológico. O atendi-
mento é online e direcio-

nado para promoção da 
saúde mental de pessoas 
em sofrimento emocional 
por causa da pandemia 
de Covid-19. O suporte 
psicológico é feito por 
mais de 70 profissionais 
voluntários.
 Conforme Va-
nessa Ximenes, o aten-
dimento é gratuito, online 
e pode ser em até quatro 
sessões. “O atendimen-
to vai funcionar do mes-
mo jeito que já estava 
funcionando com outras 
pessoas, como os pro-
fissionais da saúde. São 
atendimentos de suporte 
psicológico de uma até 
quatro sessões para ido-
sos e funcionários que 
estão sendo impactados 
pela pandemia. Então, 
precisa ter uma queixa 
relacionada a essa crise 
atual que estamos viven-
do”, destaca Vanessa Xi-
menes.
 A psicóloga Ma-
riza da Silva Santos, 
integrante do projeto, 
destaca a importância 

da formação de redes 
de apoio afetiva e so-
cial para os idosos. “É 
composta além do grupo 
familiar, de parentes, vi-
zinhos, contatos formais 
e informais e são impor-
tantes moderadores para 
a eficácia pessoal além 
de favorecer a adaptação 
às situações de estresse 
e de suscetibilidade a dis-
túrbios físicos e emocio-
nais que podem ocorrer 
à medida que a pessoa 
envelhece”.
 Ela lembra que 
os idosos em casas de 
repouso, muitas vezes, 
estão em situação de de-
samparo emocional por 
não terem uma rede so-
cial e afetiva, dependen-
do de cuidadores. A essa 
condição, geralmente, 
somam-se limitações físi-
cas. “Um ambiente asilar 
torna-se, muitas vezes, 
o principal suporte social 
e afetivo do idoso levan-
do-se em conta que o ta-
manho dessa rede social 
diminuiu, a frequência 

de contatos face a face 
também decaiu devido 
às limitações do envelhe-
cimento e da pandemia, 
empobrecendo ainda 
mais a proximidade sen-
tida pelo idoso”, diz a Ma-
riza da Silva Santos.
 Ela lembra que 
os idosos, dentro de sua 
capacidade de compre-
ensão, precisam falar 
sobre o que está acon-
tecendo, como estão se 
sentindo e o que fazer 
com esse misto de sen-
timentos que envolvem 
tristeza, medo, limitação 
e desamparo.
 Mariza afirma 
que o trabalho do profis-
sional de suporte psicoló-
gico pode ser comparado 
ao de um construtor de 
novos caminhos porque o 
seu papel é o de alguém 
que está disponível para 
ouvir, compreender, es-
clarecer, apoiar e fortale-
cer aquele que lhe pede 
ajuda.

SERVIÇO
 Contatos com 

profissionais do Projeto 
Suporte Psicológico Co-
vid-19 da UEL podem ser 
feitos pelo celular (43) 

99625-5345. Além disso, 
informações podem ser 
obtidas nas páginas do 
projeto nas redes sociais 

– conta @psicouel.covid 
e Projeto Suporte Psico-
lógico COVID-19.
Fonte: http://www.aen.pr.gov.br

Incubadora do Tecpar recebe empresa de tecnologia educacional
 Uma startup de 
tecnologia educacional 
(edtech) sediada em 
Cascavel, Região Oeste 
do Estado, é a mais nova 
incubada do Instituto de 
Tecnologia do Paraná 
(Tecpar). É a Sensorama 
Tecnologia Educacional, 
uma provedora de con-
teúdos didáticos digitais, 
que combina ferramentas 
como realidade virtual, 
realidade aumentada e 
inteligência artificial com 
metodologias de ensino.
 O diretor-presi-
dente do Tecpar, Jorge 
Callado, destaca que 
o instituto, como polo 
de inovação no Estado, 
avalia o atual cenário de 
negócios de startups de 
tecnologia educacional 
(edtechs) como um seg-
mento em franco cresci-
mento.
 “É muito impor-
tante apoiar um projeto 
inovador voltado à educa-
ção, que aplica a tecnolo-
gia como facilitadora de 
processos de aprendiza-
gem. Há muitas oportuni-
dades de negócios nesta 
área, especialmente nes-
te período de pandemia, 
em que profissionais e 
gestores de educação 
buscam por novas solu-

ções que tornem o ensi-
no mais eficaz”, afirma o 
diretor-presidente. 
 Segundo levan-
tamento da Associação 
Brasileira de Startups 
(Abstartups) e o Centro 
de Inovação para a Edu-
cação Brasileira (CIEB), 
em 2019 havia 449 ed-
techs ativas em todo o 
Brasil. Deste total, 10% 
estão localizadas no Pa-
raná, que ocupa o ter-
ceiro lugar no ranking de 
edtechs, atrás apenas de 
São Paulo (35,1%) e Mi-
nas Gerais (11,8%). 
 INCUBAÇÃO – A 
Sensorama foi aprovada 
no mais recente edital da 
Incubadora Tecnológica 
do Tecpar (Intec) na mo-
dalidade não-residente − 
quando não têm instala-
ção física no câmpus do 
Tecpar. A partir de agora, 
a startup vai receber su-
porte gerencial, adminis-
trativo e mercadológico, 
além do apoio técnico 
para o desenvolvimento 
de seus produtos. 
 “Nos aliamos ao 
Tecpar porque o instituto 
é uma referência na área 
de tecnologia do Brasil. 
Sabemos que podemos 
contar com as valida-
ções, as certificações e o 

apoio do pessoal técnico, 
composto por profissio-
nais sérios, capacitados 
e que têm o que oferecer 
às empresas que estão 
incubadas”, afirma o fun-
dador da empresa, Diego 
Ricardo Gomes, sobre a 
parceria com a Intec.  
 EDTECH – Se-
gundo Gomes, os conte-
údos digitais são desen-
volvidos para que cada 
vez mais alunos e pro-
fessores possam tornar 
as aulas mais imersivas, 
com a sensação real de 
estar dentro do mundo 
virtual.
 “O aluno de hoje 
é um nativo digital e a 
educação tradicional não 
tem se comunicado ade-
quadamente com ele. 
Por isso buscamos levar 
a tecnologia para o dia-a-
dia da escola e da vida do 
aluno, para que o conte-
údo pedagógico seja co-
municado na linguagem 
que ele está acostuma-
do”, afirma Diego. 
 PRODUTOS - 
Atualmente a empresa 
trabalha com três produ-
tos tecnológicos para a 
educação. Para alunos 
do primeiro ao quinto ano 
do ensino fundamental 
existe o Sensorama Play, 

que são jogos pedagógi-
cos em realidade virtual e 
ambiente web. 
 O Sensorama 
Labs é voltado para ins-
tituições que oferecem 
graduação na área da 
saúde. São laboratórios 
de realidade virtual que 
servem como campo de 
pesquisa, com conteúdo 
nas áreas de anatomia, 
veterinária, anatomia hu-
mana, embriologia, histo-
logia, microscopia. 
 O terceiro pro-
duto é a Analytica, pla-
taforma virtual de apren-
dizagem desenvolvido 
para auxiliar professores, 
instituições e alunos do 
ensino médio na jornada 
até a aprovação no vesti-
bular. 
 INTEC – Criada 
em 1989 para estimular 
a geração e instalação de 
empresas de base tecno-
lógica no Paraná, a Intec 
foi a primeira incubadora 
do Estado com este per-
fil. Ao longo de sua histó-
ria já deu suporte a mais 
de 100 negócios inova-
dores. Atualmente, cinco 
empresas passam pelo 
programa da Intec, com 
o desenvolvimento de 
tecnologias em diversas 
áreas.
Fonte: http://www.aen.pr.gov.br
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