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Pinhais

Prefeita Marli Paulino e
vice-prefeita Rosa Maria
participam da primeira sessão
do ano da Câmara Municipal

Em Cascavel, Bolsonaro
destaca o apoio da Itaipu ao
desenvolvimento do Paraná
ALAN SANTOS
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PMP
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O encontro marcou o início dos trabalhos da Casa de Leis de Pinhais

DIVULGAÇÃO

Detran alerta sobre venda de CNH falsa
Único meio de se obter uma CNH é pelos meios legais, realizando as provas no Detran

Paraná foi o estado que
mais gerou empregos nos
pequenos negócios em 2020
Máxima 27 graus e mínima 14 graus
em Curitiba e RMC.
Na imagem Campina Grande do Sul.

Durante a sexta-feira o sol
volta a aparecer em grande
parte do Paraná, com possibilidade apenas de alguma chuva isolada na região leste,
principalmente na região litorânea. Uma massa de ar mais
seco e menos aquecido dificulta a formação de nuvens e
também ameniza as temperaturas no Sul do Brasil. Destaque para o amanhecer com
temperaturas mais baixas,
perto dos 10°C, no Centro-Sul.
Entre os Campos Gerais e a
RMC o dia também começa um
pouco mais ameno.
Dólar/Euro Cotações (em R$)
MOEDA

COMPRA

VENDA

Euro

6,519

6,521

Dolar Com.

5,449

5,449

Dolar Tur.

5,440

5,617

PÁGINA 11

Quatro Barras

Tolardo garante liberação
de 8 km de pavimentação em
estradas rurais no município

AEN

PMQB

PÁGINA 9

PÁGINA 7
O Paraná abriu 52.670 vagas de emprego em 2020,
mesmo em um ano marcado pela pandemia

Liberação foi sinalizada hoje durante reunião com o secretário
da Agricultura e Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara

Curitiba aplicou 35.385 doses
da vacina contra a covid-19
As vacinas para a segunda dose estão estocadas no Centro de Medicamentos do Paraná
(Cemepar) e serão repassadas ao município nas próximas semanas. PÁGINA 12

DANIEL CASTELLANO

PREVISÃO
DO TEMPO

O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância
da Itaipu Binacional para o desenvolvimento do Oeste do Paraná
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Bastidores

Debatido retorno das aulas presenciais
na rede municipal de ensino
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Operação Safra faz reparos em estradas,
bueiros e pontes no interior de Cascavel
Trabalhos de recuperação de estradas foram intensificados para garantir o escoamento da safra agrícola
PREFEITURA DE CASCAVEL

RODRIGO FONSECA/CMC

A retomada das aulas presenciais nas escolas municipais
e nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) no
dia 18 de fevereiro, anunciada pelo prefeito Rafael Greca
na sessão de abertura dos trabalhos legislativos da 18ª Legislatura, foi debatida em plenário nesta quarta-feira (3). O
tema foi levantado pela segunda secretária da Câmara Municipal de Curitiba (CMC), Professora Josete (PT), que manifestou preocupação em relação à segurança dos profissionais da educação e dos alunos. Conforme o prefeito, a
volta às aulas na rede municipal de ensino será em modelo
híbrido e a presença dos estudantes em sala de aula será
facultativa. As salas terão ocupação de 50% e os dias letivos presenciais ocorrerão em semanas alternadas, com a
continuidade da TV Escola. Os professores e funcionários,
declarou Greca, serão protegidos por "farto suprimento de
EPIs".

Mais sete municípios do Amazonas recebem usinas de oxigênio
Mais sete municípios amazonenses recebem nos próximos dias usinas de geração de oxigênio, ampliando a rede
de abastecimento do estado e diminuindo a dependência
dos hospitais e unidades de saúde do fornecimento externo
do produto. As usinas já estão em Manaus e serão enviadas
imediatamente aos municípios para instalação, testes de rede
e liberação para uso em pacientes de Covid-19.

Colégio de Líderes decide expediente normal
durante o carnaval e sessões híbridas em março

Formado pelos vereadores indicados como líderes dos
blocos parlamentares, dos partidos, do Governo e da oposição, o Colégio de Líderes da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) se reuniu pela primeira vez nesta legislatura, após
a sessão plenária desta quarta-feira (3). A convocação foi
feita pelo presidente da CMC, Tico Kuzma (Pros). Também
participaram da reunião a primeira-secretária, Flavia Francischini (PSL) e a segunda-secretária, Professora Josete (PT)
- que formam com Kuzma a Comissão Executiva, responsável pela administração da Casa - além do primeiro vicepresidente, Alexandre Leprevost (SD).

Vacinação indígena está em andamento em todo o país

Cerca de 37% dos indígenas com mais de 18 anos atendidos pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS) e as especificidades da ADPF 709 já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 desde o início da
campanha de vacinação, em 19 de janeiro. A imunização
dessa população é realizada pelas Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) dos 34 Distritos Sanitários
Especiais Indígenas (DSEI) - responsáveis por levar atenção básica de saúde às áreas indígenas.

05 de Fevereiro

Dia do Datiloscopista; Dia de Santa Maria Maior.

O excesso de chuva tem afetado a produção de grãos e as condições de trafegabilidade das estradas

chuva registrada em
Cascavel nos últimos
dias trouxe alívio para
o abastecimento, com os reservatórios voltando aos níveis normais, mas trouxe também alguns transtornos principalmente para os moradores
da zona rural. De acordo com
o agrometeorologista Reginaldo Ferreira em Cascavel choveu 405,3mm, somente no
mês de janeiro. O excesso de
chuva tem afetado a produção de grãos e as condições
de trafegabilidade das estradas. Devido a isso, e com a
proximidade do início da colheita da safra de verão e do
ano letivo, a prefeitura de
Cascavel deu início a Operação Safra 2021. Paralelo a
este trabalho que vem sendo
realizado nos quatro quadrantes que foi dividido o município, nos distritos de São João,

A

Sede Alvorada, São Salvador
e Juvinópolis. a Secretaria de
Agricultura (Seagri) também
está fazendo alguns reparos
em pontes e bueiros localizadas no interior do Município.
No Reassentamento São
Francisco, a ponte de madeira, foi atingida pelas chuvas
causando danos e dificultando o uso do equipamento. O
local está sinalizado para garantir a segurança dos usuários A Seagri (Secretaria Municipal de Agricultura) já fez um
levantamento da situação e
fará o reparo emergencial.
Após isso, um estudo técnico
está programado para viabilizar uma nova estrutura para
a localidade.
CHUVAS
O ano de 2020 foi relativamente muito seco em Cascavel e, desde 2019, a estia-

gem vem atrasando o plantio.
Até 30 de novembro do ano
passado choveu cerca de 900
milímetros em Cascavel. No
mês de janeiro deste ano, foram 405,3mm. Esta situação
é totalmente atípica porque
era esperado para o mês cerca de 180 milímetros. Para
fevereiro a expectativa é que
ainda chova significativamente. "Toda a chuva desta temporada, desde primeiro de
dezembro pra cá, resulta em
700 milímetros. De primeiro
de janeiro de 2020 a novembro de 2020, choveu 900 milímetros. De primeiro de dezembro do ano passado até
agora, choveu 700 milímetros. Se continuar chovendo
assim pode ser que a gente
alcance todo índice do ano
passado até novembro, nestes
três meses", avalia o meteorologista.
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Pinhais

Prefeita Marli Paulino e vice-prefeita Rosa Maria
participam da primeira sessão do ano da Câmara Municipal

A

Câmara Municipal de
Pinhais realizou a primeira sessão plenária do ano.
O encontro marcou o início
dos trabalhos da Casa de Leis
do município.
A nova legislatura é composta por 17 parlamentares,
que pelos próximos quatro
anos, período 2021 a 2024,
votarão os projetos e leis do
município. A Câmara de Pinhais é composta pelos vereadores: André de Paula, Aparecido Sanches, Arnaldo do
Vizinho Solidário, Binga, Carlinhos do Eliza, Fabricio Sousa, Fernando Santos, Filho,
Jane Carteira, Marcinho (presidente), Paulão, Pioco, Polaco do Pérola, Radialista Joãozinho Ribeiro, Renan Ceschin,
Tielo e Tomé. A primeira sessão ordinária do ano teve a
presença da prefeita Marli
Paulino, da vice-prefeita Rosa
Maria, e dos secretários Ricardo Pinheiro (Governo), Vinicius de Oliveira Martins (Administração) e Bruno Sitima
(Cultura, Esporte e Lazer).
A prefeita Marli Paulino
cumprimentou os vereadores
desejando um ano de bastan-

PMP

A primeira sessão ordinária de 2021 da Câmara Municipal de Pinhais marcou o início dos trabalhos do poder legislativo

O encontro marcou o início dos trabalhos da Casa de Leis de Pinhais

te trabalho e realizações, enfatizando que a gestão pública está de portas abertas para
atender as reivindicações. Ela
também frisou que o trabalho
na cidade não para. "Em nosso mandato anterior, cumprimos mais de 90% do plano de
governo. Nós nunca prometemos para a população aquilo
que não podemos cumprir. Os
nossos secretários, juntamen-

te com nossos servidores estão preparados para dar continuidade ao que foi apresentado. Desejo aos vereadores
um mandato com muitas realizações e podem contar com
meu apoio para fazer tudo que
a nossa população merece e
o melhor para a nossa cidade", afirmou.
A vice-prefeita Rosa Maria
frisou que mesmo com todas

as dificuldades geradas pela
pandemia a administração
tem trabalhado para minimizar os impactos. "Reafirmo o
compromisso da nossa administração em um trabalho de
parceria, fazendo o melhor
para a nossa cidade. Já estamos trabalhando bastante em
todas as questões do município, como a economia e a da
saúde. Fazemos um esforço

para o melhor atendimento e
buscamos parcerias, para darmos a melhor resposta para a
comunidade. Aos vereadores
desta casa destaco a questão
de trabalharmos juntos. Podemos ter opiniões ou ideologias diferentes, mas pensemos
em uma população que precisa do poder legislativo e
executivo em busca de um
mesmo objetivo: cuidar bem
das pessoas", disse.
O presidente da Câmara
Municipal de Pinhais, vereador Marcinho, enfatizou a presença da prefeita e vice-prefeita na primeira sessão plenária da casa. "A presença da
prefeita Marli e da vice Rosa
Maria é muito importante
para a Câmara. A prefeita colocou a par a nossa população e, a nós, vereadores, o que
vai acontecer e o que está programado pela gestão municipal. Isso é importante para
que todos estejam informados. Em conjunto com os vereadores, essa parceria, com
a prefeita Marli Paulino e a
vice-prefeita Rosa Maria, a
nossa cidade só tem a crescer", salientou.

Fazenda Rio Grande

A Prefeitura de Fazenda
Rio Grande deve iniciar, por
meio da Secretaria de Obras,
as obras de pavimentação das
ruas Rio Formoso, Rio Piquiri
e Travessa Croácia. A Ordem
de Serviço foi assinada na tarde de quarta-feira (03) e serão investidos aproximadamente R$ 2 milhões, que
acontecem por meio do Financiamento à Infraestrutura e ao
Saneamento (Finisa) da Caixa Econômica Federal (CEF)
e com contrapartida da Prefeitura.
O prefeito Dr. Nassib Hammad, disse que a obra marca
uma nova fase do município.
"Com as nossas equipes as
obras não irão parar, estamos
com vários projetos, são investimentos que chegam a R$

DIVULGAÇÃO

Programa Sacolão Verde retoma as atividades em fevereiro

Além de Marcondes e Alisson, também participaram do evento o engenheiro André Becker,
da empresa Dezembro, responsável pelas obras; secretários municipais, vereadores e moradores da região

5 milhões em pavimentações
e recursos a fundo perdido
para obras de modalidades,
a pavimentação do Santa-

rém, área rural, extensão da
canalização da água, há
muita coisa a ser feita, infelizmente pegamos a cida-

de abandonada", comentou.
Para o secretário de Obras,
Marco Marcondes, o anúncio
das obras é muito importan-

te. "Esse momento é importante demais para os moradores, que esperavam essas
obras havia muito tempo.
Agradecemos também ao prefeito que em menos de um
mês já tem realizado muitas
coisas, ele não quer ver obra
parada e para isso está mobilizando todas as equipes",
avaliou.
O presidente estadual do
PROS/PR, Alisson Wandscheer, representou o deputado
federal Toninho Wandscheer,
que tem sido, segundo o prefeito Dr. Nassib, "um dos maiores colaboradores do município ao destinar emendas
parlamentares e atuar de forma plena na Câmara em prol
do município", comentou o
prefeito.
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Rede municipal de educação pode ter programa contra abuso sexual

A

rede municipal de ensino poderá fortalecer
o aparato de combate a crimes sexuais contra crianças.
Projeto de lei em tramitação
na Câmara Municipal de Curitiba (CMC), de iniciativa dos
vereadores Sargento Tânia
Guerreiro (PSL) e Pastor Marciano Alves (Republicanos),
pretende implantar na capital
o programa Escola que Cuida.
A proposta consiste na distribuição de materiais e na promoção de palestras para a
conscientização dos estudantes, conforme a faixa etária de
cada grupo.

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Proposta quer incluir no currículo dos estudantes palestras e distribuição de materiais para combater crimes sexuais contra crianças

Palestras orientariam as crianças como identificar
e o que fazer em caso de abuso

A ideia é orientar os alunos, por exemplo, sobre a di-

ferença entre toques apropriados e inapropriados; como

São José dos Pinhais

Programa Maturidade Ativa promove
boas-vindas ao grupo da terceira idade

proceder se for vítima do crime; e quais sãos as opções
disponíveis de aconselhamento. Além das crianças, pais e
professores também são alvos
da iniciativa, que os instruiria sobre os sinais indicativos
do abuso sexual infantil.
Os autores do projeto de
lei justificam que o Plano
Municipal de Educação dispõe sobre a garantia de políticas de combate à violência
na escola. Ainda conforme os
vereadores, o programa tem
como inspiração a Lei de Erin
(Erin Law), implantada em
2011 em alguns estados nor-

te-americanos. Para os legisladores, o ambiente escolar
precisa ser incluído nas estratégias de combate à violência
sexual de menores por ser um
espaço de "troca de experiências importantes para o desenvolvimento do indivíduo
como um todo". Sargento Tânia Guerreiro e Pastor Marciano Alves julgam que este seria "um método eficaz" para
evitar o silêncio das crianças,
que, "assustadas", "geralmente não dizem a ninguém que
foram vítimas, porque se sentem envergonhadas e culpadas".

Prefeitura de Piraquara
executa a pavimentação da
Rua Osmário de Oliveira Bastos
DIVULGAÇÃO

PMSJP

TELEFONE: 98752-3014

A Secretaria de Esporte e Lazer, promoveu um drive-thru de boas-vindas ao grupo

Respeitando todos os protocolos de prevenção à COVID-19, a Prefeitura de São
José dos Pinhais, por meio da
Secretaria de Esporte e Lazer,

promoveu nesta quarta-feira
(03), um drive-thru de boasvindas ao grupo da terceira
idade do Programa Maturidade Ativa. O evento contou

com a presença do vice-prefeito, Professor Assis, e do secretário de Esporte e Lazer,
Alessandro Hendler, que recepcionaram os participantes.

A Prefeitura de Piraquara
segue com o Programa Municipal de Pavimentação
com a execução de obras em
diferentes bairros. Na Rua
Osmário de Oliveira Bastos,
região do Volteio, estão sendo executados os serviços
preliminares de escavação e
drenagem. A via que liga o
bairro São Cristóvão e a Rua
Nova Tirol, também conhecida por ser uma rota para
os praticantes de atividades
físicas de rua.

Além do asfalto, o projeto compreende os serviços
de terraplenagem, base e
sub-base, revestimento, meio
fio e sarjeta, paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito e arborização. Fiscalização das obras: A Prefeitura
de Piraquara, por meio da
Superintendência de Projetos
e Obras, disponibiliza um
contato direto por meio do
WhatsApp para que a população ajude a fiscalizar a execução dos serviços.
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Prefeitura de Piraquara inicia a discussão
dos conflitos ferroviários no ambiente urbano
iraquara e a ferrovia
possuem uma história
muito próxima e antiga. A
construção da estrada de ferro Curitiba-Paranaguá se mistura com o desenvolvimento
do município, mas com o passar dos anos e o crescimento
da cidade, essa relação precisa ser readequada. Nesta
quinta-feira, dia 04 de janeiro, a Prefeitura de Piraquara
iniciou a discussão dos conflitos ferroviários existentes
no ambiente urbano.
O Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes - DNIT contratou a empresa especializada Entel Engenharia para a elaboração de
um Estudo de Viabilidade
Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA. Os trabalhos
contarão ainda com o envolvimento da Prefeitura de Piraquara e a empresa Rumo
Logística, permissionária que
explora a atividade ferroviária.
O Prefeito de Piraquara, Jo-

nosso do Plano Diretor e elaborando o Plano de Mobilidade Urbana", enfatizou.
Também participaram da
reunião o Diretor da Entel Engenharia, Jairo Otaviano da
Silva, Engenheiro do DNIT,
Antônio Rozão, o Analista de
Infraestrutura de Transportes
- DNIT, Marcelo Luiz Escobedo e o Gerente Consutivo da
RUMOLOG, Ticiano Bragato.

DIVULGAÇÃO

P

A Prefeitura de Piraquara iniciou a discussão dos conflitos ferroviários existentes no ambiente urbano

simar Fróes, acompanhou a
primeira reunião de alinhamento para o início dos trabalhos e destacou a importância da discussão para o município. "É um assunto de grande interesse de Piraquara,
onde vamos discutir questões

relacionadas à segurança, locais de manobras dos trens,
faixa de domínio, entre outras
situações que a ferrovia impacta diretamente na cidade",
ressaltou.
O Secretário de Desenvolvimento Urbano, Tiago Alves,

também participou e falou
sobre o momento oportuno
para a discussão. "O debate
sobre a ferrovia é um tema
sempre questionado em Piraquara, e o EVTEA inicia justamente no mesmo momento
em que estamos revisando

O MUNICÍPIO CONTA
COM 6 PASSAGENS
DE NÍVEL
1) AVENIDA BRASÍLIA
(PROXIMO AO HOSPITAL
DE DERMATOLOGIA DO PARANÁ) - VILA MACEDO;
2) RUA MAJOR JOSÉ LUCIANO - CENTRO;
3) AV. GETÚLIO VARGAS CENTRO;
4) ESTÉFANO UBERNA SÃO CRISTOVÃO;
5) KULlIAN FUCK - VILA
FUCK;
6) RUA ANTONIO BRUDECK - ROÇA NOVA.

Acidentes de trânsito diminuem 14% no Paraná em 2020
Medidas de isolamento social tiveram impacto na redução, mas a proporção de acidentes graves se manteve
em cenas de trauma. Mas a
vítima chegou ao hospital
acordada, estável e com o fêmur e pulso fraturados, um
caso considerado leve para a
gravidade do acidente", diz o
médico.

DIVULGAÇÃO

Excesso de velocidade,
falta de atenção, pista molhada, problemas mecânicos e dirigir embriagado são
alguns dos diversos fatores
que podem provocar um
acidente de trânsito, mas a
baixa circulação de veículos pode contribuir para
uma queda no número de
ocorrências. Com as medidas de isolamento social na
pandemia, os acidentes de
trânsito atendidos pelo Corpo de Bombeiros no Paraná
diminuíram 14% no ano de
2020, em comparação com
2019. Porém, a proporção
de acidentes de alta gravidade registrados pelo Siate
se manteve.
Esse foi o caso do motoboy Daniel da Silva de Mesquita, de 22 anos, que sofreu um grave acidente no
dia 27 de dezembro do ano
passado. Ele conta que a
moto que ele pilotava teria
travado a aceleração em
uma via com grande deformidade, fazendo com que
Daniel batesse em alta velocidade contra o muro de
uma casa em São José dos
Pinhais, na região metropo-

No Paraná, foram registradas mais de 40 mil
ocorrências de acidentes de trânsito em 2020

litana de Curitiba. Imagens de
câmera de segurança registraram o momento em o motoboy passa pelo muro de tijolos após o impacto. "Eu perdi
o controle da moto e depois
não lembro de mais nada, só
quando eu fui para o quarto
do hospital após a cirurgia.
Meus amigos falam que a
moto teve esse problema, mas
eu não sei com certeza o que
aconteceu. Foi tudo muito rápido", conta Daniel.
Após ser socorrido pelo
Siate, Daniel foi encaminhado para o hospital, onde passou por uma cirurgia. Segun-

do o coordenador médico do
Hospital Universitário Cajuru,
José Fernando Pereira Rodriguez, o rapaz teve uma fratura no fêmur e no pulso, mas
que, pela força da batida mostrada nas imagens do acidente, o caso poderia ter sido
muito pior. "A imagem chama
a atenção por causa da velocidade do impacto. A alta
energia envolvida na colisão
poderia ter resultado em lesões muito mais graves, como
traumatismo craniano, fratura de coluna, traumatismo de
tórax e outras cirurgias que
nós tratamos com frequência

ATENDIMENTO
DE TRAUMA
Mesmo com a queda no
número de acidentes de trânsito registrados em 2020, o
atendimento a vítimas dessas
ocorrências continua delicado. Para os médicos do Hospital Universitário Cajuru, referência em urgência e emergência com 30 profissionais
especializados em ortopedia e
traumatologia, o grande desafio está em compreender, com
rapidez, como aconteceu o
acidente e a que tipos de complicações o paciente está exposto com isso. "Em um acidente de moto, por exemplo,
o tratamento entra em uma
classificação. Mas, pode ter
colisão moto com moto,
moto com carro, moto com
poste, queda de moto… são
diversas variáveis na esfera do
trauma que tem que ser avaliadas por quem faz o primei-

ro atendimento para que o
médico possa identificar as
lesões e o procedimento adequado com rapidez. Ganhar
tempo é essencial para salvar a vida das vítimas", explica o especialista.
No Paraná, foram registradas mais de 40 mil ocorrências de acidentes de trânsito em 2020, mas a maioria
poderia ter sido evitada. Para
isso, é importante avaliar as
condições da via e do clima,
fazer frequentemente a manutenção do veículo, não
dirigir após ingerir bebida
alcoólica, evitar falar ou
mandar mensagens no celular enquanto estiver dirigindo e sempre manter a atenção redobrada. Para quem
presenciar um acidente de
trânsito, a principal orientação é ligar para o Siate pelo
número 193 e solicitar socorro à vítima.
Outra forma de ajudar é
isolando a área para evitar
novas colisões ou complicações. Qualquer outra atitude, como mexer na vítima ou
no veículo, não é recomendada e pode agravar o quadro.

GERAL
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Pinhais

São José dos Pinhais

Ruas do Jardim Karla
recebem novo asfalto

Matrículas da
Guarda Mirim devem
acontecer em breve

Vias receberão ainda nova sinalização e iluminação
PMP

PMSJP

O Edital 01/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico, em 18/11/2020,
com os candidatos aprovados pode ser conferido através do link

A equipe da Semop realizou na Rua das Acácias a estrutura da base em que será realizada a nova pavimentação

de PiA Prefeitura
nhais, por meio da

equipe da Semop realizou
na Rua das Acácias a estrutura da base em que
será realizada a nova pavimentação.
Trabalho similar, que
compreende ainda a construção de meio-fio e revi-

Secretaria Municipal de
Obras Públicas, está em
ritmo acelerado nas obras
de pavimentação em ruas
do Jardim Karla.
Nesta quarta-feira (3),

são no sistema de drenagem, acontece nas Ruas
das Laranjeiras e Pau Brasil. Os serviços nestas vias
compreendem ainda a realização de novas sinalizações e a troca da iluminação pelo sistema LED.

O edital com a convocação para as matrículas
dos alunos classificados
no Processo Seletivo
Simplificado da Guarda
Mirim de São José dos
Pinhais deve ser divulgado em breve.
Os 190 jovens aprovados no processo que
aconteceu entre agosto e

setembro de 2020, participarão de diversas atividades da Guarda Mirim,
que há quase 40 anos
promove a inserção de
adolescentes no mercado de trabalho, garantindo assim a melhoria da
qualidade de vida das famílias e possibilitando um
futuro mais promissor.

O prefeito Loreno Tolardo esteve reunido com
o secretário da Agricultura e Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara, e
recebeu sinalização positiva para a liberação de 8
km de pavimentação com
pedras irregulares nas estradas rurais do município. O investimento virá
por intermédio de convênio com a SEAB.
Tolardo esteve acompanhado do deputado estadual Alexandre Curi e do
secretário especial de Captação de Recursos, Levi Ca-

PMQB

Tolardo garante liberação de 8 km de pavimentação
em estradas rurais no município de Quatro Barras

Liberação foi sinalizada hoje durante reunião com o secretário
da Agricultura e Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara

margo. Segundo o prefeito, a melhoria das estradas
rurais é um passo importante para facilitar as condições de acesso e o transporte de produtos agrícolas.
"Os investimentos em
infraestrutura nas estradas
rurais têm um papel determinante para quem produz no campo. São garantias de melhores condições de logística, além de
acessos mais estruturados
para as famílias que ali residem", destacou o prefeito.
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Fazenda Rio Grande incentiva
capacitação de jovens por meio de cursos
DESCRIÇÃO DO CURSO
Hoje, a tendência do consumidor
é buscar por produtos e serviços na
internet. Portanto, é necessário que o
vendedor tenha conhecimentos sobre
a dinâmica das vendas on-line e suas
especificidades. O curso tem como
objetivo desenvolver competências
como as estratégias de vendas no comércio eletrônico. É destinado a profissionais da área de vendas, compras
e gestão comercial.

DIVULGAÇÃO

O

Senac Curitiba - Portão, em
parceria com a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, está ofertando 30 vagas para Fazenda Rio Grande para o curso gratuito "E-commerce: Vendendo no comércio eletrônico". O curso tem o objetivo de qualificar e capacitar jovens para
o mercado de trabalho em Fazenda
Rio Grande.
Os interessados podem se inscrever no Processo Seletivo através do
site do link https://www.pr.senac.br
/cursos/?uep=46&tc=202100121
As inscrições no processo podem
ser efetuadas até dia 21/02/2021.
O curso ocorre na modalidade remota, onde a carga horária do curso é
de 42 horas, com certificação, onde
professor e alunos interagem online
num mesmo ambiente de ensino.
SAIBA MAIS
E-COMMERCE: VENDENDO NO COMÉRCIO ELETRÔNICO - 42h (aulas
remotas EaD)

Dúvidas, entre em contato pelo telefone (41) 3314-5869;
pelo WhatsApp (41) 98532-6981 e ou e-mail curitibaportao@pr.senac.br

OBJETIVO DO CURSO
Conhecer conceitos e estratégias

que possibilitem atender o cliente com
qualidade.

QUEM PODE FAZER O CURSO
- Ter acesso a internet.
- Idade mínima: 16 anos (não tem
limite de idade máxima)
- Escolaridade: Ensino Fundamental
Completo
- Renda por pessoa da família (inferior a 2 salários mínimos)
- Documentos exigidos: RG, CPF e
Comprovante de Endereço
Para mais informações, acesse: https://www.pr.senac.br/cursos/
?uep=46&tc=202100121

Colombo

Prefeito Helder encaminha projeto que
altera jornada de trabalho na educação
Ao participar da sessão solene
de abertura dos trabalhos legislativos no ano de 2021, o prefeito
Helder Lazarotto que estava
acompanhado do vice-prefeito e
secretário de Educação Professor
Alcione, encaminhou o projeto de
lei 002/21 que altera o plano de
cargos, carreira e remuneração
dos profissionais do magistério e
demais trabalhadores da educação
do município de Colombo. Pela
nova lei, proposta pelo prefeito,
fica permitida a ampliação da jornada de trabalho, o padrão de 20
horas semanais, até o limite de 40
horas semanais.
Entre as justificativas para a urgência da tramitação, estão a necessidade de regularização da ampliação de jornada de trabalho e,
também, o fato de que o município já registra a necessidade imediata de pelo menos 300 professores que realizam o que até então era chamada de "dobra de padrão' que atualmente são de 20
horas semanais. Este mecanismo
tem por objetivo suprir a carência de servidores nos estabelecimentos da rede municipal de ensino de Colombo. A necessidade
de regulamentar com esta prática

PMC

Através do Projeto de lei 002/21, prefeito propõe a regularização do que ficou conhecida como "dobra de padrão" dos professores

A necessidade de regulamentar com esta prática se impõe, por ter o Tribunal de Justiça
do Paraná decidido pela ilegitimidade dos artigos 66 e 67 da Lei Municipal 1.221/2011

se impõe, por ter o Tribunal de Justiça do Paraná decidido pela ilegitimidade dos artigos 66 e 67 da Lei
Municipal 1.221/2011.
Para o Secretário Municipal da
Educação Professor Alcione Luiz
Giaretton, esta foi a situação de ilegalidade que encontrou ao assumir
o cargo na Secretaria de Educação.
E que diante dela, se impôs a necessidade de buscar alternativas.
"Hoje existe uma carência de professores nas nossas escolas. São
mais de 300 vagas. Temos um ca-

lendário de retorno às aulas que se
aproxima e temos que ser responsáveis tanto com a nossa clientela
nas escolas, como também para com
os profissionais educadores".
O secretário também destacou
que o município não pode desprezar a importância que tem o professor que se dedica a cumprir outro
turno de trabalho contribuindo com
o povo colombense. "Temos a carência deste serviço, não há tempo hábil para a realização imediata de
concurso público. Temos que pen-

sar também que estes profissionais
contam com estes valores e o desligamento desses padrões teriam
fortes impactos nos seus rendimentos. Não era justa a forma
como estavam sendo remunerados. Em um padrão, o professor
recebia por suas graduações e conquistas. Em outro o mesmo professor era remunerado tendo por
base os valores de referência para
um profissional em início de careira. Não estava justo. Estamos
com este decreto do Prefeito Helder, corrigindo esta distorção", explicou.
Ao apresentar o Projeto Lei, o
Prefeito fez questão de destacar
que se trata de uma alternativa de
enfrentamento emergencial e que
a vigência da alteração proposta
será de dois anos. "Este será o
prazo necessário para que organizemos um concurso público
com todo cuidado e responsabilidade que merece e que queremos como marca das nossas
ações na Prefeitura. Esta é acima de tudo, uma atitude em que
demonstramos o respeito que
temos para com a categoria dos
Professores e pelos seus alunos"
Concluiu o Prefeito.
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Cine Passeio exibe Mulher Maravilha 1984

O novo filme da Mulher-Maravilha 1984
acompanha Diana Prince/Mulher-Maravilha (Gal
Gadot) em 1984, durante a Guerra Fria, entrando em conflito com dois grandes inimigos. A
classificação é para crianças acima de 12 anos, e para
assistir basta acessar o site do Cine Passeio.

CINE PASSEIO

EDITAL
GERAL

Paraná foi o estado que mais gerou
empregos nos pequenos negócios em 2020
O

Paraná foi o estado brasileiro
que mais gerou empregos entre os pequenos negócios do Brasil em
2020, segundo um estudo do Sebrae
Nacional a partir de dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregos
(Caged), do Ministério da Economia.
O saldo foi de 38.272 novas vagas,
72,6% do total de 52.670 empregos
gerados no ano passado.
A diferença foi de quase 3 mil vagas a mais em relação ao segundo colocado, Minas Gerais, com 35.885, e
de mais 10 mil na comparação com
Santa Catarina (27.122) em números
absolutos. O resultado positivo veio
mesmo com a diminuição no número
de vagas no mês de dezembro, que
totalizou saldo negativo de 3.437 postos de trabalho.
Segundo o Sebrae, os 52.670 empregos gerados em 2020 no Paraná
estão divididos em 38.727 vagas criadas a partir das micro e pequenas
empresas (MPE), com até 99 funcionários, e 14.414 pelas médias e grandes empresas (MGE), com mais de 100
empregados. A administração pública teve saldo negativo de 113, no ano
de 2020.

AEN

Com as 38.272 novas vagas, as micro e pequenas empresas paranaenses foram responsáveis por 72,6% do total de empregos criados em 2020.
Estudo é do Sebrae Nacional a partir de dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregos (Caged), do Ministério da Economia

O Paraná abriu 52.670 vagas de emprego em 2020, mesmo em um ano marcado pela pandemia

De acordo com o Sebrae, a geração de empregos nos pequenos negócios sofreu uma queda com a pandemia, mas começou a se recuperar especialmente com a retomada da economia no segundo semestre. Até setembro o saldo em 2020 no estado era
negativo, mas, com os bons números
de outubro e novembro, as MPE se re-

cuperaram e puxaram o saldo positivo total no Estado em 2020.
"A geração de vagas em MPE correspondeu a 72,6% do total de empregos no Paraná, em 2020. É a prova
da capacidade dos empreendedores
de micro e pequenas empresas que,
mesmo diante da crise, buscaram formas de adaptar, criar e inovar para en-

frentar o cenário da pandemia", destacou Vitor Roberto Tioqueta, diretorsuperintendente do Sebrae/PR. Segundo Suelen Glinski, chefe do Departamento do Trabalho e Estímulo à Geração de Renda da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, parte dessa
conquista se deve ao empenho da administração estadual e do trabalho do
Sebrae no estímulo a essas contratações. "As micro e pequenas empresas
foram fundamentais nesse movimento de retomada após a chegada do
coronavírus. O que também mostra
que o paranaense teve que se reinventar ao longo desse período", afirmou.
Ela também citou o lançamento do
Cartão Futuro, estimulando a contratação de jovens aprendizes e a manutenção de 15 mil já contratados, no
final de 2020, e a intenção de transformar as Agências do Trabalhador em
Agências de Trabalho e Empreendedorismo para atender o trabalhador
com perfil empreendedor com acesso
a microcrédito produtivo e orientação
e capacitação com apoio do Sistema
S. "Estamos de olho no futuro dessa
retomada econômica e queremos
avançar ainda mais", acrescentou.

Equipes removem 40 toneladas de lixo às margens do Ribeirão dos Padilhas

RIO ENTUPIDO,
REGIÃO ALAGADA
Além de dispensar lixo e objetos
em local inadequado, o mais grave
é que este descarte foi feito às margens do Ribeirão dos Padilhas.
Quando este lixo vai parar no leito

liberá-la aos poucos. Essa é uma obra
de macrodrenagem, que protege a
vida e o patrimônio das famílias",
explicou Greca.
Para o prefeito, a população deve
ajudar a cuidar dos rios porque isso
implica na sua própria segurança.
"De nada adianta este esforço que
a Prefeitura está fazendo se a população não colaborar, deixando de
jogar lixo no rio e denunciando através do 156 quem está sabotando a
cidade", cobrou o prefeito.

DIVULGAÇÃO

Equipes da Prefeitura fizeram a
remoção de cerca de 40 toneladas
de entulho que foram descartadas
às margens do Ribeirão dos Padilhas, na Regional Bairro Novo.
O trabalho envolveu servidores
da Secretaria do Meio Ambiente,
Guarda Municipal, Fundação de
Ação Social (FAS) e da administração regional.
De acordo com James Maurício
Schade, coordenador técnico da
Regional Bairro Novo, os trabalhos
se concentraram em vários pontos
do rio e locais próximos em que o
lixo estava espalhado.
"Na Rua Dr. Lauro Gentio Portugal Tavares esquina com a Lupionópolis, tiramos dois caminhões de
lixo", disse o coordenador.

O trabalho envolveu servidores da Secretaria do Meio Ambiente,
Guarda Municipal, Fundação de Ação Social (FAS) e da administração regional

do rio, o resultado é alagamento da
região em período de chuva, como o
que estamos vivendo agora.
A Prefeitura está realizando obras
de grande porte no Ribeirão dos Padilhas, justamente para prevenir as enchentes. O rio percorre os bairros Xaxim, Alto Boqueirão, Pinheirinho, Sítio Cercado, Bairro Novo e Ganchinho

até desaguar no Rio Iguaçu.
OBRA E CUIDADO COM OS RIOS
Duas das quatro bacias de contenção que estão sendo implantadas na
Bacia do Ribeirão dos Padilhas foram
concluídas e entregues, em janeiro
deste ano, pelo prefeito Rafael Greca.
"As estruturas seguram a água para

ORIENTAÇÃO AOS MORADORES
As equipes também encontram
bastante lixo na Rua Coronel Joaquim Antônio de Azevedo, no Sítio
Cercado. Além de recolher o lixo das
margens do Ribeirão dos Padilhas e
fazer a limpeza dos locais, as equipes da Prefeitura fizeram um trabalho de orientação dos moradores
para que ajudem a cuidar do rio. As
equipes da FAS também conversaram com os moradores de rua da
região, pedindo para que evitem de
dispensar objetos no local.
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Em Cascavel, Bolsonaro destaca o apoio
da Itaipu ao desenvolvimento do Paraná
Governador Ratinho Junior e prefeito Paranhos também agradeceram ao diretor-geral brasileiro da binacional, general Joaquim Silva e Luna,
convidado de honra da cerimônia de inauguração do Centro Nacional de Treinamento de Atletismo, nesta quinta-feira (4)
presidente Jair Bolsonaro destacou a importância da Itaipu Binacional para o desenvolvimento do Oeste do Paraná, nesta quinta-feira (4), durante
a cerimônia de inauguração
do Centro Nacional de Treinamento de Atletismo, em
Cascavel (PR). O presidente citou a binacional sob gestão do general Joaquim Silva e Luna como exemplo de
eficiência em seu governo.
"O investimento em
obras, antes, era praticamente zero. Hoje são investimentos de cerca de R$ 2,5
bilhões", enfatizou o presidente, destacando a liberdade que o diretor teve para
escolher sua equipe, definir
um novo modelo de gestão
calcado na austeridade e na
canalização de recursos para
obras estruturantes.
"São duas novas pontes
com o Paraguai, ampliação
da pista do aeroporto de Foz
e outras obras que significam mais empregos e mais
recursos para o Paraná e o
Brasil. E isso por que mudamos a forma de governar
o Brasil", acrescentou Bolsonaro, na inauguração do
centro esportivo que recebeu R$ 15 milhões do governo federal e outros R$ 6 milhões do estadual.
A cerimônia de inauguração, além do presidente e
do diretor-geral brasileiro
da Itaipu, contou com a presença do governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho
Junior, de atletas olímpicos
e de diversas autoridades
nacionais, estaduais e locais, como o ministro de
Estado da cidadania, Onyx
Lorenzoni, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general

R$ 260 milhões (sendo R$
223,8 milhões da margem
brasileira da binacional).
A obra faz parte do projeto da futura Rota Bioceânica, que permitirá a conexão rodoviária de portos
brasileiros, no Oceano
Atlântico, com o porto de
Antofagasta, no Chile (no
Pacífico).

ISAC NOBREGA

O

O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância da Itaipu Binacional para o desenvolvimento do Oeste do Paraná

Augusto Heleno, o ministro
da Secretaria de Governo,
general Eduardo Ramos, o
presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, o prefeito de Cascavel,
Leonaldo Paranhos, o secretário de Estado da Educação
e do Esporte, Renato Feder,
entre outras.
"A Itaipu Binacional de
hoje dá sustentação a nossos municípios do Oeste do
Paraná de forma profunda",
afirmou o prefeito Leonaldo
Paranhos, destacando os investimentos em parceria
com a Itaipu, como os novos fingers do aeroporto regional e as obras do Contorno Oeste.
Em parceria com os governos federal e estadual, a
Itaipu está investindo em
um conjunto de obras que
somam cerca de R$ 2,5 bilhões, com a geração de mais
de 3 mil empregos diretos.
Em Cascavel, as obras apoiadas por Itaipu incluem o
projeto de reforma do aeroporto regional (já entregue),

além dos convênios firmados no final de 2020, com o
aporte de R$ 101 milhões
para a duplicação de 14 km
do Contorno Oeste do município, conectando a BR277 à BR-163, além de um
acesso de 4,7 km até a Avenida Brasil.
O pacote de obras da
margem brasileira de Itaipu
abrange desde construção
de ciclovias e pistas de caminhadas até a execução de
obras estruturantes, como a
Ponte da Integração BrasilParaguai, a ampliação do
Hospital Ministro Costa
Cavalcanti (HMCC), a duplicação da BR-469 (a Rodovia das Cataratas), a ampliação da pista do Aeroporto
Internacional do Iguaçu e
novos contratos para a modernização do setor elétrico
brasileiro.
Segundo o diretor-geral
brasileiro da Itaipu, general
Joaquim Luna e Silva, as
obras são resultado da boa
relação institucional entre a
Itaipu e os governos federal

e estadual. "A Itaipu Binacional está transformando
cada megawatt-hora produzido em legado para a população paranaense. Neste
momento, em que são necessárias ações para a retomada do crescimento econômico, estamos comprometidos com a geração de novas
oportunidades de emprego
e renda", destacou.
ESTRADA BOIADEIRA
Dirigindo-se ao presidente, o governador destacou a parceria com a Itaipu
na estrada Boiadeira. "Amanhã, eu e o general Silva e
Luna assinamos a ordem de
serviço de uma das obras
mais históricas do Paraná.
Serão 54 km, cortando 85
km de extensão", afirmou o
governador.
O convênio para a revitalização da BR-487, estrada que liga o Paraná ao Mato
Grosso do Sul será firmado
nesta sexta-feira (5), em
Umuarama (PR). Os investimentos são da ordem de

CENTRO ESPORTIVO
Com um investimento
total de R$ 21.392.968,10,
sendo 70% do montante
proveniente do governo federal e 30% do governo do
Estado, a instalação tem
uma área de terreno de
86.211,69 m² e área construída de 8.000 m², contendo
guarita, alojamento, arquibancada, pista de aquecimento coberta, área de fisioterapia e pista de padrão
internacional, regido pelas
normas da Associação Internacional de Federações de
Atletismo - IAAF (sigla em
inglês). A gestão será compartilhada, com divisão de
responsabilidades entre Estado (Secretaria de Estado
da Educação e do Esporte /
Superintendência do Esporte) e Município (Prefeitura
e Fundação Municipal de
Cultura e Esportes).
A ITAIPU
Com 20 unidades geradoras e 14 mil MW de potência instalada, a Itaipu Binacional é líder mundial na
geração de energia limpa e
renovável, tendo produzido, desde 1984, 2,7 bilhões
de MWh. A hidrelétrica é
responsável pelo abastecimento de aproximadamente 15% de toda a energia
consumida pelo Brasil e de
90% do Paraguai.

GERAL
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Detran alerta sobre venda de CNH falsa
N

a última semana, funcionários do Departamento de Trânsito do Paraná
(Detran-PR) desconfiaram da
autenticidade de uma Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) apresentada para renovação por um usuário no atendimento em Curitiba. Após
constatada a irregularidade,
policiais da Assessoria Militar
do Detran o encaminharam
para a central de flagrantes da
Polícia Civil (PCPR).
"A capacitação dos nossos
colaboradores e o investimento em novas tecnologias tem
nos auxiliado em situações
como esta. Infelizmente a prática de vendas de CNH falsa
ainda é muito ativa no país",
comentou o diretor geral da

DIVULGAÇÃO

Único meio de se obter uma CNH é pelos meios legais, realizando as provas no Detran

Para denunciar qualquer irregularidade ou crimes relacionados
a veículos ou documentos de trânsito, ligue para 0800 643 73 73

Autarquia, Wagner Mesquita.
"Parece óbvio, mas é sempre
bom lembrar que a única maneira de se obter uma CNH é
realizando os procedimentos
legais em uma auto escola e
realizando as provas no Detran", completa.

O golpe é aplicado por
quadrilhas que oferecem a
CNH por um valor maior, entre três e sete mil reais, porém sem a necessidade de
cumprir os requisitos de acordo com o Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), facilitando a

emissão do documento sem
passar pelo processo obrigatório. A prática para "burlar"
o processo ainda é bastante
ativa no Estado. Os golpistas
estão cada vez mais audaciosos, publicando a venda do
documento em redes sociais

e aplicativos. Os documentos
são muito próximos aos originais, chegando a possuir até
mesmo um QRCode. Porém,
os documentos falsos não são
impressos em papel moeda e
não possuem as diversas camadas de segurança, como os
originais.
Portanto, o Detran-PR, orienta que o processo de 1º habilitação deve seguir as etapas obrigatórias para a obtenção do documento, como as
aulas e provas teórica, prática, e exames médicos e psicológicos que são essenciais
para a formação de um condutor. Todos seguidos do auxílio e preparação de uma
auto escola credenciada junto ao departamento.

Itaipu vai ampliar parcerias e investir no
desenvolvimento dos municípios lindeiros
Representantes da Itaipu
Binacional e do Conselho
dos Municípios Lindeiros fizeram, no Ecomuseu, em
Foz do Iguaçu (PR), o primeiro encontro de 2021. Participaram diretores da empresa, 14 prefeitos e dois vices,
novos ou reeleitos, das 16
cidades lindeiras ao reservatório. Durante a reunião foram apresentadas as principais demandas da região e a
possibilidade de ampliar as
parceiras e investimentos da
binacional. Um novo encontro deve acontecer até o fim
deste mês para debater com
maior profundidade os futuros acordos.
"Foi um primeiro encontro, de alinhamento", afirmou o anfitrião, o diretorgeral brasileiro da Itaipu,
general Joaquim Silva e
Luna. "Foi uma oportunidade para nos conhecermos e
nos aproximarmos. Pudemos
identificar as demandas mais
imediatas e marcar a próxima reunião de trabalho. O
objetivo do encontro foi alcançado."
Segundo ele, os municípios estão alinhados em relação às demandas, muitas
delas com possibilidade de
impacto para toda a região.
"O trabalho integrado é fun-

RUBENS FRAULINI / ITAIPU BINACIONAL

Encontro reuniu representantes dos 16 municípios lindeiros ao reservatório de Itaipu. Próxima reunião de trabalho deve acontecer ainda este mês

Participaram diretores da empresa, 14 prefeitos e dois vices,
novos ou reeleitos, das 16 cidades lindeiras ao reservatório

damental para o desenvolvimento. Temos que trabalhar
juntos, unir esforços. Esse
sentimento de cooperativismo
faz com que a gente chegue a
resultados melhores", concluiu Silva e Luna.
Na pauta estava as demandas pontuais de cada cidade
e questões mais amplas, de
maio abrangência. "Estamos
buscando parcerias com a Itaipu e com o governo do Estado para revitalizar nossas rodovias locais, para que elas

ofereçam melhores condições
para escoar a produção agrícola e atrair o turismo", pontuou o prefeito de Pato Bragado e presidente do Conselho dos Municípios Lindeiros,
Leomar Rohden.
Rohden lembra que Itaipu
já é uma grande parceira da
região - todos os 16 municípios lindeiros têm uma série
de convênios com a binacional, além de receberem royalties. A intenção, agora, é ampliar essas parcerias, por meio

de ações estruturantes que
mudem a realidade da região,
como a criação de um hospital regional, a construção de
uma ciclovia que ligue Foz do
Iguaçu a Guaíra, para ampliar
o turismo local, entre outras.
Segundo a prefeita de Itaipulândia, Cleide Inês Griebeler Prates, é preciso aliar a
vocação turística da região
com a principal atividade econômica: a produção agropecuária. "Acreditamos que os produtores podem se tornar em-

preendedores, produzindo
alimentos orgânicos para
vender em feiras e recebendo turistas em suas propriedades." Itaipulândia é conhecida como a "Capital da Fé"
do Paraná. A estátua de Nossa Senhora da Aparecida é um
grande atrativo para o turismo religioso. A cidade também tem a prainha de Jacutinga e um parque aquático.
"Queremos ampliar o turismo
rural, e o apoio da Itaipu,
com a melhoria das estradas
e os convênios em tecnologia com o Parque Tecnológico, é fundamental para isso
dar certo."
O prefeito de Mundo
Novo (MS), Valdomiro Brischiliari, agradeceu o apoio
constante da Itaipu à região,
mas, segundo ele, há novas
necessidades que podem ser
contempladas com investimentos da binacional. No
caso do município sul-matogrossense, a demanda é por
melhorias na prainha do Cascalho, que atrai turistas e é
um ponto de encontro da
comunidade local. "Temos
tudo para ser uma cidade turística, temos a ponte [Ayrton Senna] e estamos próximos de Salto del Guairá (PY).
Só precisamos de mais este
apoio", resumiu.
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Proposta educação como atividade essencial em Curitiba
P

roposta de lei em tramitação na Câmara
Municipal de Curitiba (CMC)
reconhece os serviços e as atividades educacionais, com a
oferta de aulas presenciais,
como atividades essenciais
para a população. O projeto
contempla os estabelecimentos das redes públicas e privada da capital, inclusive os
de formação continuada. Protocolada nesta quinta-feira
(4), a iniciativa é dos vereadores Amália Tortato e Indiara Barbosa, ambas do Novo,
e Denian Couto (Pode).
Para os autores, a lei traria
mais segurança jurídica à retomada das aulas presenciais
- que, na rede municipal de
educação, está prevista para
o dia 18 de fevereiro. A suspensão ocorreu em março de
2020, com a edição do decreto 421, que declarou a situação de emergência em saúde
pública em Curitiba, devido à
pandemia da Covid-19.
"O estabelecimento dos
serviços e atividades educa-

ARQUIVO/CMC

Segundo o projeto de lei, as atividades das redes pública e privada não poderiam ser interrompidas em função da pandemia

Caberia ao Executivo estabelecer restrições, como a lotação das salas de aula

cionais como essenciais será
coerente com ações do próprio Município de Curitiba,
que já engloba nessa categoria os setores de saúde, segurança pública, comunicação e

infraestrutura, inclusive mantendo todo o segmento industrial e da construção civil em
pleno funcionamento", completa a justificativa da proposta da lei. Na última terça-

feira (2), o Governo do Paraná enviou mensagem à Assembleia Legislativa (Alep)
para tornar a educação atividade essencial no estado.
Conforme a proposição, as

atividades presenciais não
poderão ser suspensas ou interrompidas ou suspensas em
função da pandemia da Covid-19 ou de outra situação
de calamidade pública. O texto delega ao Executivo municipal estabelecer restrições,
como as normas sanitárias e
os protocolos a serem seguidos, inclusive quanto à ocupação máxima dos estabelecimentos.
Ainda segundo o projeto de
lei, "as instituições de ensino
deverão ofertar a possibilidade de educação a distância,
cabendo aos pais ou responsáveis fazer a opção pela modalidade que melhor entenderem". Se aprovada pelos vereadores e sancionada pelo
prefeito, a norma entrará em
vigor a partir da publicação
no Diário Oficial do Município (DOM). Na última terçafeira (2), o Governo do Paraná enviou mensagem à Assembleia Legislativa (Alep)
para tornar a educação atividade essencial no estado.

A Secretaria Municipal
da Saúde (SMS) de Curitiba aplicou, até esta quarta-feira (3), 35.385 doses da
vacina que imuniza contra
o novo coronavírus. Foram
vacinados 4.419 moradores, funcionários e cuidadores de instituições de
longa permanência; 73 indígenas; 128 vacinadores;
e 30.765 profissionais dos
serviços de saúde da cidade. A secretaria ressalta
que nenhum cidadão precisa procurar os serviços
de saúde em busca da vacina. Todos os vacinados
vão ser convocados, de
acordo com o fluxo de vacinação.
Para esta primeira fase
da vacinação, Curitiba recebeu 52.990 doses de vacinas para serem aplicadas
no público prioritário
elencado pelo Plano Municipal de Imunização.
Além das 23.160 doses da
Coronavac recebidas no
primeiro lote, no dia 24 de
janeiro foram entregues
20.380 doses da vacina
produzida pela Universidade de Oxford e pelo Laboratório AstraZeneca,

DANIEL CASTELLANO

Curitiba aplicou 35.385 doses da vacina contra a covid-19

As vacinas para a segunda dose estão estocadas no Centro de Medicamentos
do Paraná (Cemepar) e serão repassadas ao município nas próximas semanas

que vieram da Índia para o
Brasil. E no dia 29 de janeiro, o Governo do Paraná
anunciou o repasse de mais
9.450 doses de Coronavac.
As vacinas para a segunda dose estão estocadas no
Centro de Medicamentos do
Paraná (Cemepar) e serão repassadas ao município nas
próximas semanas, assim
que for encerrada a primeira rodada de vacinação.

GRUPOS
Os grupos já definidos
para receber a vacina nesta
fase são: os profissionais da
enfermagem que estão atuando como vacinadores na
campanha; os moradores,
funcionários e cuidadores
das 127 instituições de longa permanência; os indígenas da aldeia Kakané Porã,
na Regional Tatuquara; os
profissionais de saúde dos

hospitais; e as equipes das
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e do Serviço
de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu), além de
profissionais de serviços de
remoção médica particulares. Também estão sendo vacinados os trabalhadores
das Unidades de Saúde e
dos Centros de Atendimento Psicossocial (Caps) de
Curitiba.

A partir desta quartafeira (3), a vacina anticovid começou a ser aplicada em profissionais de
saúde que atuam como
autônomos ou em consultórios, com registros ativos em Curitiba.
Devido ao estoque atual de vacinas, o Comitê de
Técnica e Ética Médica
definiu um escalonamento por idade. Neste primeiro momento será agendado atendimento aos profissionais de todas as categorias da saúde com 40
anos completos ou mais.
Trata-se de um universo
estimado de 14 mil pessoas. Esses profissionais receberão o agendamento
pelo Saúde Já.
A secretaria orienta que
os profissionais deste
novo grupo façam o cadastro no sistema pelo site
www.saudeja.curitiba.pr.
gov.br ou pelo aplicativo
disponível nas versões
IOS e Andróide. O sistema será o principal canal
de informação com a população curitibana durante a campanha de imunização contra a covid-19.
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6 dicas para preparar as crianças
para a volta às aulas presenciais

C

om o retorno das aulas nas escolas estaduais programado para
fevereiro, os alunos experimentarão uma mudança drástica de rotina após
quase um ano restritos apenas às aulas
online. Mas para que essa retomada seja
feita de forma segura, é preciso que pais
e responsáveis deem início a um trabalho de conscientização com seus filhos,
para que eles mantenham o hábito de
utilizar a máscara, lavar as mãos e usar o
álcool em gel também nas escolas.
Neste momento, o principal desafio
será com as crianças da Educação Infantil. É isso que conta Ana Regina Caminha Braga, psicopedagoga especialista em
Gestão Escolar e Educação Especial.
"Mesmo em carteiras separadas, é comum
que as crianças pequenas dividam materiais de forma espontânea, pegando o lápis ou o brinquedo do colega emprestados. Mas isso não poderá acontecer",
aponta. Segundo ela, é nesta fase que os
alunos mais precisam dessa interação
com seus pares da mesma faixa-etária, por
isso será necessária uma atenção redobrada por parte dos pais, responsáveis e
professores.
"Tentar manter o distanciamento social é importante. É preciso lembrar os
filhos de que não pode abraçar e beijar
os colegas, mesmo nos intervalos das
aulas", diz. Para minimizar que as crianças mantenham o toque, a psicopedagoga sugere ensiná-las o cumprimento com
os cotovelos. Outra dica importante é
pedir para que os pequenos façam seus
lanches sentados, sem correr ou conversar muito próximos dos seus colegas,
para evitar que gotículas se espalhem.
A especialista aponta ainda que o

DIVULGAÇÃO

Especialista afirma que o momento pede uma atenção especial às crianças da Educação Infantil

É preciso que pais e responsáveis deem início a um trabalho de conscientização
com seus filhos, para que eles mantenham o hábito de utilizar a máscara,
lavar as mãos e usar o álcool em gel também nas escolas

melhor caminho para garantir a segurança de todos é manter as crianças em casa,
no ensino online. "Ficar em casa é o ideal, mas sabemos que essa não é a realidade de grande parte das famílias brasileiras. Para estes casos, é essencial o direcionamento prévio sobre os cuidados básicos contra doença", complementa Ana
Regina Caminha Braga.
Confira 6 dicas da especialista para
preparar as crianças para a volta às aulas
presenciais:
1. Acostumar a criança a permanecer de
máscara por tempo prolongado já dentro de casa para que ela consiga fazer o
mesmo durante o período na escola;

2. Lembrar que o lanche, brinquedos e
materiais escolares são individuais e
não devem ser compartilhados;
3. Alertar diariamente sobre a importância do distanciamento social, para que
evitem abraços, beijos e conversas
próximas;
4. Ensinar o cumprimento com o cotovelo, para minimizar o toque;
5. Criar o hábito de lavar as mãos e
passar álcool em gel periodicamente;
6. Se for necessário, buscar ferramentas lúdicas na internet para auxiliar no preparo das crianças, como
materiais do Mauricio de Souza ou
do Ziraldo.

A Secretaria Estadual da Saúde reforça o alerta à população sobre a importância de eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti para prevenção da
dengue. O boletim semanal emitido na
terça-feira (02) mostra que o Paraná tem
2.270 casos confirmados. São 324 casos
a mais que o informe anterior, que apresentava 1.946 confirmações. A pasta também publicou o levantamento dos principais criadouros de Aedes aegypti entre
1º e 29 de janeiro de 2021.
O secretário Beto Preto lembra que a
dengue é uma doença já conhecida e que
pode levar a morte. "Estamos vivendo a
pandemia pela Covid-19, mas as outras
doenças não pararam de fazer vítimas e a
dengue é uma delas. Porém, para prevenir a dengue, nós sabemos o que fazer,
não é novidade. Precisamos acabar com
espaços e objetos que acumulam água,
esses são os criadouros do mosquito",
disse.
De acordo com o Boletim, os depósitos ou criadouros passíveis de remoção
são os locais onde mais foram identificadas amostras de água com depósitos positivos para o mosquito causador da Dengue, Zika e Chikungunya.
Foram encontradas larvas e pupas do

Suco de
couve,
beterraba
e gengibre
REPRODUÇÃO GOOGLE

AEN

Levantamento mostra presença do
Aedes aegypti em 6 mil locais no Paraná

Durante o verão
traremos receitas práticas e
deliciosas de
sucos para você
se refrescar ao
longo desses
meses de intenso calor. Hoje,
vamos te ensinar a fazer um
maravilhoso
suco que além
de saboroso aumenta a imunidade!

As informações do boletim resultam do período epidemiológico
com início em agosto de 2020 e término no final de junho de 2021

mosquito em 6.125 locais. Entre eles,
2.283, ou 37,4%, estavam em recipientes plásticos, garrafas, latas, sucatas em
pátios e ferro velhos e entulhos de construção.
Na sequência, os depósitos mais comuns para o mosquito se acomodar e
reproduzir, com 1.584 locais positivos,
foram vasos de flores, frascos com água,
pratos, pingadeiras, recipientes de degelo em geladeiras, pequenas fontes ornamentais, materiais estocados para cons-

trução civil e objetos religiosos. Para o
secretário estadual, ações individuais são
fundamentais para evitar casos de dengue. "Dentro da nossa casa, do nosso terreno, da nossa loja ou outro espaço que
ocupamos, temos o dever de eliminar
espaços e objetos que possam acumular
água. Essa ação parece boba, mas é com
a simplicidade que podemos eliminar as
larvas do mosquito e não deixar que ele
contamine pessoas", lembrou Beto Preto.

INGREDIENTES:
- 2 folhas de couve;
- 1 colher de folhas de hortelã;
- 1 maçã
- 1 beterraba;
- 1/2 pepino;
- 1 colher de café de gengibre ralado;
- 1 copo de água.
MODO DE PREPARO:
Bata os ingredientes no liquidificador, coe e beba a seguir. É recomendado tomar
esse suco sem acrescentar
açúcar ou adoçante.
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Consumo de energia confirma
recuperação da economia no Paraná
O

crescimento no consumo
de energia elétrica no
mercado atendido pela Copel
Distribuição no quarto trimestre
de 2020 confirma a forte recuperação que a economia vem
experimentando no Estado,
frente aos impactos provocados
pela pandemia do novo coronavírus. O aumento no consumo
de energia elétrica foi da ordem
de 3,3%, em comparação com o
mesmo período do ano anterior, alta puxada pelo crescimento do consumo no mercado livre, influenciado pelo bom desempenho da produção industrial do Paraná.
Esta fatia de grandes consumidores aumentou em 11,1% o
consumo de energia no último
trimestre do ano, reflexo do
avanço na produção industrial,

DIVULGAÇÃO

Mercado atendido pela Copel teve alta de 3,3% no consumo do 4º trimestre em 2020

Os setores que mais contribuíram para o aumento do consumo
de energia foram os de fabricação de produtos alimentícios
e fabricação de produtos de borracha e de material plástico

de 4,8% no mês de outubro e
14% em novembro. Os setores
que mais contribuíram para o
aumento do consumo de energia foram os de fabricação de produtos alimentícios e fabricação
de produtos de borracha e de
material plástico.
O presidente da Companhia,
Daniel Pimentel Slaviero, ressalta que os bons resultados reforçam a importância do setor elé-

trico como motor da sociedade.
"Nós nos adaptamos rapidamente para manter nossos serviços
com excelência, tendo a convicção de que nosso produto é essencial para garantir qualidade
de vida, e para toda a cadeia produtiva do Paraná", afirma.
RESIDENCIAL
No mercado cativo, o trimestre teve retração de 0,7%, sobre-

tudo devido à elevada base de
comparação - em 2019, as altas
temperaturas registradas no período haviam provocado elevação no consumo das classes comercial e residencial. A variação
abaixo de um ponto percentual
foi garantida pelo consumo da
classe residencial, que vem mantendo índices positivos desde o
início da pandemia e fechou o
trimestre com um crescimento de
9,8%, na comparação com o
mesmo período do ano anterior. O consumo médio residencial foi de 179kWh/mês, variação de 6,5% ante o observado
no final de 2019. No quarto trimestre de 2020, esta classe representou 42,3% do consumo
do mercado cativo da Copel Distribuição, totalizando atualmente 3,9 milhões de ligações.

O Governo do Estado abriu
uma série de debates públicos
para dar transparência e agregar
sugestões que possam aperfeiçoar o modelo de concessão das
rodovias do Paraná, que passará a ter 3.327 quilômetros de vias
pedagiadas.
O primeiro encontro ocorreu
na Assembleia Legislativa e contou com a presença de boa parte
dos 54 deputados estaduais e
integrantes do Ministério da Infraestrutura. Os secretários Sandro Alex (Infraestrutura e Logística) e Guto Silva (Casa Civil),
além do diretor-geral do Departamento de Estadas de Rodagem
(DER-PR), Fernando Furiatti,
representaram o Executivo estadual.
Discussão que seguirá com
uma série de audiências públicas nas principais cidades paranaenses. As reuniões começam nesta sexta-feira (05), às
9h30, no auditório da Associação Comercial e Industrial de
Cascavel (Acic). No sábado (06),
o encontro será em Foz do Iguaçu, também às 9h30, na Associ-

AEN

Estado começa audiências para discutir concessão de rodovias

O primeiro encontro ocorreu na Assembleia Legislativa
e contou com a presença de boa parte dos 54 deputados
estaduais e integrantes do Ministério da Infraestrutura

ação Comercial e Empresarial da
cidade.
Assim que as audiências forem finalizadas e o projeto ajustado, ele passará pela análise do
Tribunal de Contas da União
(TCU), para então ir a leilão na
Bolsa de Valores (B3). O conjunto de rodovias estaduais (35%)
e federais (65%) que corta o Paraná, dividido em seis lotes,
deve ser leiloado até o fim de
2021, já que os contratos com
as atuais concessionárias terminam no dia 27 de novembro.

"A primeira determinação do
governador Carlos Massa Ratinho Junior é pela transparência.
É isso que estamos fazendo ao
debater a proposta com todo o
Paraná. A isso se soma a redução de tarifas e o investimento
em obras, que é o que a população paranaense quer e pede. E o
debate não poderia começar em
outro local que não fosse a Assembleia Legislativa, pela representatividade dos 54 deputados", afirmou Sandro Alex. Secretário Nacional de Transpor-

tes Terrestres, órgão vinculado
ao Ministério da Infraestrutura,
Marcello da Costa Vieira apresentou detalhes do projeto aos
parlamentares. Destacou que a
concessão terá 3.327 quilômetros de extensão - um incremento de 834 quilômetros no atual
traçado - e previsão de R$ 42
bilhões em investimentos. O
novo projeto prevê mais obras,
1.700 quilômetros de rodovias
duplicadas em até sete anos e tarifas de pedágio consideravelmente
mais baixas que as atuais.
"Estamos na fase mais importante da construção do modelo,
que é dividir essa responsabilidade com a sociedade do Paraná. População que vai usar e
pagar por esse pedágio pelos
próximos 30 anos. As reuniões
serão presenciais e virtuais.
Cada proposta apresentada será
respondida. E aquelas contribuições que tragam de fato melhorias à proposta acabarão incorporadas. É mais transparência e
responsabilidade de todos os
envolvidos", destacou Costa Vieira.

Publicações
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE
LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO
A R CETTI TRANSFORMAÇÕES ESPECIAIS EIRELI, CNPJ
20.744.733/0001-48, torna público que recebeu do IAT a Licença
Ambiental de Instalação para atividade de serviços de capotaria, situada na rua Arapongas, n° 1137, bairro São Cristóvão – São José dos
Pinhais/Paraná.”

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
A R CETTI TRANSFORMAÇÕES ESPECIAIS EIRELI, CNPJ
20.744.733/0001-48, torna público que irá requerer ao IAT a Licença
Ambiental de Operação para atividade de serviços de capotaria, situada na rua Arapongas, n° 1137, bairro São Cristóvão – São José dos
Pinhais/Paraná.”

LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL SIMPLIFICADA
A EMPRESA COMODORO - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - EPP . CNPJ 34.914.984/0001-38 , torna publico que
irá requerer à Secretaria do Meio Ambiente - SEMMA/Pinhais a
Licença Ambiental Municipal Simplificada para EMPREENDIMENTO INDUSTRIAL , sito a rua Mandaguari 917 - B.Emiliano Perneta
,CEP: 83.324-440 - Pinhais - Pr.

ORÇAMENTO DE ANÚNCIOS:
Súmulas-IAP, Editais e
outros Solicitar no e-mail:
adm@agoraparana.com.br

Horóscopo do Dia
ÁRIES - Virá uma grande
energia para iluminar o
seu coração e assim irá
além de muitas probabilidades até então intangíveis.
TOURO - A sua rota para
uma jornada elegante e recheada de boas condutas
fará com que você se encaminhe para um lado
diferenciado da vida.
GÊMEOS - Haverá muitas dificuldades para que
você desista de alguns
pensamentos divergentes
em relação aquilo que
você imagina.
CÂNCER - Você terá uma
carga bem interessante
para que tudo volte a funcionar da melhor forma
possível. Precisa ter uma
conduta que coadune
com as práticas mais racionais possíveis e assim
poder ter sucesso.
LEÃO - O Sol neste dia
irá fazer este signo encontrar todas as qualidades
da constelação mais garbosa entre as doze casas
do zodíaco.
VIRGEM - Tudo o que
você vinha planejando
poderá encontrar um bom
abrigo no planeta de Mercúrio. Evite cometer loucuras para defender algumas de suas ideias.
LIBRA - Receberá uma
grande e forte tendência
para auxiliar as pessoas
mais próximas de você
neste momento crucial.
ESCORPIÃO - As coisas
que estão para ocorrer no
período matutino mexerão negativamente com
você neste dia extremamente curioso e diferenciado para a sua vida.
SAGITÁRIO - Será com
bastante dificuldade que
você logrará melhores
funções daquilo que se
trata de uma solenidade
familiar prestes a ser rompida. Muitas coisas fora
de contexto irão desagradar o seu pensamento
neste dia.
CAPRICÓRNIO - Sua força estará muito ativa durante o decorrer deste
para com esta constelação
tão trabalhadora e persistente no que acredita.
AQUÁRIO - No período
vespertino você irá encontrar muitas vantagens
para sair de um caminho
tão engajador. No final do
dia você pode ser ver sem
um feixe de luz amigável,
seja muito forte.
PEIXES - Alguns balanços farão você se situar
em uma posição distorcida daquilo que você imaginava ser o fundamental
para a sua grande evolução.
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Cinco motivos para hidratar a pele no verão
O

período do ano mais
desejado pelos brasileiros já começou. As altas
temperaturas e a necessidade de fazer mais atividades
ao ar livre podem comprometer a saúde da pele. Apesar disso, muitas pessoas
negligenciam este cuidado
nesta época.
"A exposição aos raios
solares é extremamente importante para a produção de
vitaminas e o bem-estar do
corpo e da mente.
Porém, é sempre importante usufruir deste recurso com consciência e proteção", explica a dermatologista Dra. Luciana Conrado.
Os cuidados com a pele
independem da estação do
ano, usar filtro solar em
dias frios é essencial, mas é
preciso redobrar a atenção
durante o verão.
"Além da fotoproteção,
outro cuidado indispensável no calor é a hidratação
da pele. Por isso, é um hábito que deve ser incluído

DIVULGAÇÃO

Especialista explica a importância de manter uma boa hidratação cutânea e alerta sobre os cuidados necessários durante a estação mais quente do ano

Usar filtro solar em dias frios é essencial,
mas é preciso redobrar a atenção durante o verão

na rotina diária", alerta a
dermatologista, que lista
cinco motivos para priorizar
a hidratação da pele durante o verão:
1. HÁ PERDA DE ÁGUA
NO TECIDO CUTÂNEO
A exposição intensa aos
raios solares aumenta o fluxo natural de perda de água
no corpo. Por isso, é fundamental a ingestão de água
durante todo o dia para o
bom funcionamento do or-

ganismo e para a saúde e
bem-estar da pele.
2. USO EXCESSIVO
DE AR-CONDICIONADO
Além dos passeios ao ar
livre, em dias quentes, é comum que o uso de ar-condicionado seja mais frequente. A baixa temperatura do ar em um espaço pequeno e fechado, como dentro do carro, em escritório
ou em casa, pode provocar
o ressecamento da pele.

3. PROVOCA O
ENVELHECIMENTO
PRECOCE
O excesso de exposição
ao sol pode causar o aparecimento de rugas, linhas de
expressão e com isso, acelerar o envelhecimento da
pele precocemente. O cuidado aqui não é apenas para o
rosto, mas para os lábios,
pescoço, colo e mãos que são
regiões que costumam ser
afetadas. A hidratação também auxilia na prevenção do
envelhecimento cutâneo.
4. PELE RESSECADA
PODE PROVOCAR
OLEOSIDADE
Você não leu errado! Por
mais contraditório parece, o
ressecamento pode causar o
efeito rebote no organismo,
nas glândulas sebáceas aumentando a oleosidade no
rosto. A exposição ao sol aumenta a transpiração e faz a
pele perder água e ficar desidratada. É por isso que,
além da quantidade adequa-

da de consumo hídrico e alimentos ricos em vitamina
E, é preciso incluir na rotina o uso de produtos hidratantes na face e no corpo.
5. EVITA DERMATITES E
COCEIRAS
Todos os tipos de pele
sofrem no verão. Mas, as
secas e sensíveis tendem a
ser mais prejudicadas, pois
além do ressecamento podem desenvolver hipersensibilidade na região mais
exposta ao sol, com irritação, coceira e até feridas que
podem ser evitadas se a pele
estiver com a hidratação
adequada. O recomendado é
o consumo de pelo menos 2
litros de líquido por dia, alimentação saudável e o uso
de sabonetes, creme e loções
com ação hidratante, que são
essenciais para a saúde da
pele, além é claro do filtro
solar que deve ser reaplicado, em média, a cada duas
horas de contato com o sol,
várias vezes ao longo do dia.
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Angela Cristina Berté

Fotos: Divulgação

Leidyane Vasconcelos
Parabéns, Leidyane Vasconcelos!
Sexta-feira (05) é dia de grandes sorrisos,
amor e de seguir seus sonhos.
Desejo que seu futuro seja cada vez
mais brilhante, pois você merece tudo
de bom que o mundo tem a oferecer!
Feliz Aniversário, Angela Cristina Berté, uma das
proprietárias do Restaurante Armazém, em
Cascavel, esposa do meu especial amigo Ivanir
Berté! Que esta sexta-feira (05) seja um dia
inesquecível e o início de um novo ano na sua vida
cheio de felicidade e muitas realizações!

Jarbas Mocelin

Cumprimentos do jornal ao empresário e vice
prefeito de Quatro Barras Jarbas Mocelin que
comemora mais um ano de vida nesse sábado
(06). Desejo a você muita saúde, paz e sucesso!

Juliana Karam

Minha querida e talentosa Juliana Karam,
nesse sábado (06) você tem motivos para
sorrir bastante, pois sorrisos aquecem
corações como mais nada neste mundo
consegue. Desejo que você seja muito feliz,
não só hoje, mas sempre e para sempre!

Elci Brugnerotto

Luana Almeida

Elci Brugnerotto, desejo que nesta sexta-feira
(05) você tenha um feliz aniversário cheio de
sorrisos e gargalhadas, repleto de paz, amor e
muita alegria. Parabéns por mais um ano de vida!

Completar mais um ano neste mundo é o maior
presente que podemos receber, Luana Almeida.
Desejo que nessa sexta-feira (05) você esteja
próxima de quem você ama e que a vida sempre
te sorria e te faça colher bons frutos!

