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DO TEMPO
ALTAIR MACHADO

Consórcio de municípios pretende
comprar 20 milhões de doses de vacinas
DANIEL CASTELLANO / SMCS

Máxima 28 graus e mínima 18 graus em
Curitiba e RMC. Na imagem Guaratuba.

O tempo nesta terça-feira seguirá bastante abafado, com temperaturas elevadas em grande
parte do Paraná. Os efeitos de
circulação que transportam umidade do oceano para o continente, poderão ainda favorecer algumas chuvas isoladas sobre o
estado. No entanto, espera-se
que a partir do período da tarde
essas chuvas ganhem mais força, com maiores acumulados nas
regiões mais ao Leste e ao Sul do
estado.

Prefeito Rafael Greca
e Vice Prefeito Eduardo
Pimentel participam de
assembleia Geral de
constituição do CONECTAR
(Consórcio Nacional de
Vacinas das Cidades
Brasileiras) por
videoconferência
no Salão Brasil
PÁGINA 9
JOSÉ FERNANDO OGURA

Dólar/Euro Cotações (em R$)
MOEDA

COMPRA

VENDA

Euro

6,583

6,585

Dolar Com.

5,517

5,518

Dolar Tur.

5,497

5,673

Prefeitura
de Pinhais
oferece oficinas
culturais
on-line

Por meio do Momento
Cultural, serão
disponibilizadas diariamente
aulas de teatro, música,
dança, contação de
história e temas variados

Paraná distribui
369,6 mil novas doses
e começa a vacinar
idosos acima de 70 anos
A expectativa é que, com o aumento da produção
de doses das vacinas no País, o Ministério envie
novas remessas referentes às segundas doses
dentro do prazo recomendado pelas fabricantes
PÁGINA 10

Campo pode perder R$ 5,6 bilhões
por ano com custos do pedágio
proposto pela União
JOSÉ FERNANDO OGURA

Cascavel

14 mil casos a menos: Transporte
volta a operar após suspensão
frear avanço da Covid-19
VANDERLEI FARIA/SECOM

PÁGINA 3

Piraquara está entre as cidades
brasileiras melhores avaliadas
na Escala Brasil Transparente
PÁGINA 4

Câmara de Curitiba celebra
Dia da Mulher com sessão
solene nesta quarta
PÁGINA 7

"O pedágio é um sócio muito caro da economia paranaense e
isso precisa mudar", disse o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB)
PÁGINA 11

"Graças a Deus os números deram uma estabilizada.
A suspensão do transporte coletivo foi ferramenta
extraordinária", afirma o prefeito Leonaldo Paranhos
PÁGINA 13
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São José dos Pinhais

Uso de preços de mercado em gastos
com agentes públicos retorna à pauta
RODRIGO FONSECA/CMC

Educação acompanha obras na Escola
Municipal Pedro Constantino da Rocha
PMSJP

Depois de sua votação ter sido adiada por 10 sessões plenárias, o projeto de lei que trata dos gastos com alimentação, hospedagem e deslocamento de agentes e servidores públicos, durante o serviço, retorna à pauta da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) na próxima terça-feira (23). Em tramitação desde abril
de 2020, a proposta estabelece que nessas ocasiões a administração pública, direta e indireta, observe os preços médios de mercado. Além desta, outras três matérias devem ser debatidas pelos vereadores, sendo duas em segundo turno. De iniciativa de
Dalton Borba (PDT), o projeto estabelece que os gastos com alimentação, hospedagem e deslocamento que são custeados pela
administração municipal deverão observar três princípios: da
moralidade administrativa, da eficiência e da economicidade.

Saúde autoriza mais de 1,2 mil leitos
de UTI para cinco estados
Medida reforça a estrutura hospitalar em 50 municípios brasileiros no enfrentamento da pandemia. Dando continuidade ao
apoio que o Ministério da Saúde vem prestando aos estados,
municípios e Distrito Federal, desde o início da pandemia, foram autorizadas, mais 1.280 leitos de UTI adulto para atendimento exclusivo aos pacientes graves com a covid-19, em caráter
excepcional e temporário. As autorizações são para o reforço da
estrutura hospitalar em mais de 50 municípios, conforme portaria publicadas no Diário Oficial da União (DOU). O valor do
repasse mensal será de mais de R$ 61,4 milhões, retroativo à
competência de março PT/GM 499/2021.

Redução de imposto do vinho paranaense é
aprovada pela Comissão de Indústria e Comércio
A Comissão de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, presidida na Assembleia Legislativa do Paraná pelo deputado Paulo
Litro (PSDB), aprovou em reunião na tarde desta segunda-feira
(22) parecer ao projeto de lei 706/2020 que reduz a alíquota de
ICMS sobre a produção de vinhos de uvas frescas no estado.
Pela proposta, enviada pelo Poder Executivo, o percentual cai
de 29% para 18% sobre as operações internas do produto, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool. De acordo com a
justificativa do projeto de lei o objetivo é "promover o aquecimento da economia, tendo em vista o aumento do consumo desta bebida pelos paranaenses, os quais poderão optar por adquirir produtos regionais com preços mais acessíveis".

O prédio irá receber também uma repaginação completa na pintura externa

A

Escola Municipal Pedro Constantino da
Rocha, localizada no Jardim
Ouro Verde - Braga, está recebendo obras de ampliação
e melhorias em sua estrutura,
para ofertar melhor condições
de estudo aos alunos e de trabalho aos profissionais da
educação.
Duas novas salas de aula,
sala de leitura e ampliação da
sala dos professores estão em
fase intermediária de construção, além da pintura interna
das salas de aula, corredores,
banheiros e salas de apoio,
que já estão concluídas. O
prédio irá receber também
uma repaginação completa na
pintura externa.
Na tarde da última quartafeira (17), a engenheira da
Secretaria Municipal de Educação (SEMED) responsável
pelo acompanhamento da
obra, Anna Sidyr, esteve na
unidade escolar para verificar
a evolução e andamento da
obra. Acompanharam a visita

o representante da Valor Real
Empreendimentos, Juliano
Machado e a diretora da escola, Lilian M. C. de Oliveira.
"Uma obra muito esperada por toda a comunidade escolar para aprimorar cada vez
mais o atendimento e proporcionar aos estudantes ainda
mais qualidade na educação
formal e informal. Agradeço
em nome da escola aos envolvidos, secretaria de educação, secretaria de urbanismo
e a prefeitura, pela compreensão com a necessidade da
ampliação e da pintura de
todo o espaço", destacou a
diretora.
Essa obra faz parte de uma
contrapartida da Valor Real
Empreendimentos Imobiliários, em decorrência da implantação do empreendimento
"Residencial Park Royale",
com 270 apartamentos, no
bairro Pedro Moro.
"O termo de compromisso
do Município de São José dos
Pinhais com a construtora tem

a anuência do Conselho Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (CMPDU) mediante a análise técnica do Grupo de Assessoramento Técnico e do Estudo de
Impacto de Vizinhança (EIV)
do Empreendimento. A obra
de contrapartida é de extrema importância ao nosso
Município para mitigar os impactos gerados pela implantação do condomínio, avalio
que essa execução está de
acordo com os projetos, mão
de obra e materiais com a devida qualidade. Com certeza,
a obra resultará em uma escola de maior capacidade de
atendimento à população,
com espaços onde as crianças
e os profissionais da educação
estarão satisfeitos", explicou
a engenheira responsável.
Atualmente a unidade
atende cerca de 250 alunos e
com a ampliação da estrutura
física, poderá atender mais
120 alunos, chegando ao número de 370 estudantes.

Expediente

Audiências públicas debatem crise
hídrica e segurança pública em Curitiba
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A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) promove, nos dias
25 e 26 de março, duas audiências públicas. Na quinta-feira (25),
às 14h, a Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Metropolitanos discute a crise hídrica que
afeta a cidade desde o ano passado, quando os reservatórios de
água atingiram níveis baixíssimos e a região da capital, segundo
a Agência Nacional de Águas (ANA), enfrentou seca extrema. A
CMC, inclusive, produziu uma série de reportagens especiais
sobre o tema.

E-MAIL FINANCEIRO, ADMINISTRAÇÃO E COMERCIAL:
ADM@AGORAPARANA.COM.BR - HTTP://WWW.AGORAPARANA.COM.BR

23 de Março
Dia Mundial da Meteorologia; São Turíbio de Mongrovejo.
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Prefeitura de Pinhais oferece
oficinas culturais on-line
Por meio do Momento Cultural, serão disponibilizadas diariamente aulas de teatro, música, dança, contação de história e temas variados
com Felipe Vieira; Dança, com
Luciana Senise e Contação de
Histórias, com Elaine Klein.
REVIVER PINHAIS
Além das aulas diárias, nas
quintas-feiras haverá o tbt
#reviverpinhais, no qual serão apresentadas fotos antigas
de prédios públicos do município, relembrando como era
Pinhais.
SERVIÇO

Serão ofertadas diariamente aulas de teatro, música, dança, contação de história e temas variados, de forma on-line

ser feitas presencialmente em
virtude da atual situação pandêmica, pensamos em uma
forma de movimentar a cultura por meio das oficinas virtuais para que a população

Colombo

Respeitando Decreto Estadual, empresários
atendem com sistema delivery
DAIANA NODARI

Material de construção localizado no centro da cidade

No centro de Colombo,
empresários instalaram toldos
externos ao estabelecimento
para realizar entrega de pedidos, além de colocar cones de
sinalização para que os clientes possam estacionar e aguardar o atendimento.
Lembrando que as medidas
restritivas seguirão até o dia 28
de março e os estabelecimentos comerciais devem seguir os
protocolos exigidos, visando
reduzir os índices de contami-

nação por Covid-19 no município de Colombo. Os estabelecimentos comerciais que têm
permissão para atendimento
em modo delivery devem respeitar as medidas de prevenção, evitando aglomeração na
entrega ou retirada em balcão,
manter o distanciamento social, os funcionários e o público
devem utilizar máscara e o estabelecimento deve disponibilizar álcool gel em locais estratégicos do estabelecimento.

nas páginas da Semel. As oficinas serão ministradas pelos
instrutores do Departamento
de Cultura e serão distribuídas da seguinte forma: Teatro,
com Eduardo Walger; Música,

possa ter acesso on-line", explica. A ação tem previsão de
acontecer até que as atividades possam voltar a ser realizadas de maneira presencial e
os vídeos ficarão disponíveis

Os vídeos terão no máximo 10 minutos e serão
publicados nas páginas: https://www.facebook.com/
culturaesporteelazerpinhais/
https://www.youtube.
com/c/CulturaEsporteeLazerPinhais/

Distribuição de mudas de morango para
produtores rurais de São José dos Pinhais
A partir de segunda-feira
(22), a Prefeitura de São José
dos Pinhais, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, fará a distribuição
de mudas de morango para
produtores rurais do município. O projeto entrega 1.000
mudas de morango, da variedade San Andreas, para cada
produtor que tenha realizado
o cadastrado previamente.
As entregas acontecem há
mais de 10 anos e permitem
aos agricultores diversificarem suas plantações, além de
fortalecer a produção local,
que é a segunda maior do estado do Paraná. Os participantes têm direito ao subsídio de
70% do valor realizado pela Prefeitura. O cadastro para recebimento é obrigatório e pode ser
feito pelo telefone da Secretaria
de Agricultura e Abastecimento, 3381-5824 ou pelo
WhatsApp 99879-8487.

PMSJP

partir desta segundafeira (22) a Prefeitura
de Pinhais, por meio do Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Semel),
lança o projeto Momento Cultural. Serão ofertadas diariamente aulas de teatro, música, dança, contação de história e temas variados, de forma on-line.
As atividades serão publicadas no Facebook e no Youtube da Semel. A cada dia da
semana, uma aula diferente.
De acordo com a diretora de
Cultura, Haline Siroti, o principal objetivo do Momento
Cultural é levar para a comunidade um pouco das atividades desenvolvidas no Centro
Cultural e demais espaços. "Já
que as atividades não podem

PMP

A

Prefeitura de São José dos Pinhais, por meio
da Secretaria de Agricultura e Abastecimento
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Piraquara está entre as cidades brasileiras
melhores avaliadas na Escala Brasil Transparente
iraquara alcançou a
nota 9,79 na 2ª edição
da Escala Brasil Transparente
(EBT) - Avaliação 360°, divulgada nesta segunda-feira, dia
15 de março, pela Controladoria-Geral da União (CGU).
O resultado colocou o município acima da média nacional, em 3º lugar entre as cidades paranaenses e 22° no
ranking nacional. A avaliação
verifica o grau de cumprimento de dispositivos da Lei de
Acesso à Informação (LAI),
Portal da Transparência, entre
outros normativos sobre
transparência pública.
Foram analisados os quesitos de transparência ativa e
de transparência passiva. Foram avaliados todos os Estados, as capitais e os 665 municípios brasileiros com mais
de 50 mil habitantes. Piraquara superou a média de Curitiba (9.6) ficando atrás apenas
de Londrina (10) e Maringá
(9.88), no Paraná. O levantamento foi feito entre abril e
dezembro de 2020.
Entre as medidas adotas
pela Prefeitura de Piraquara,
está a regulamentação das diretrizes da política de acesso

A ferramenta foi desenvolvida com uma linguagem de
fácil compreensão, de forma
clara, objetiva e transparente,
facilitando a pesquisa das informações.

DIVULGAÇÃO

P

TRANSPARÊNCIA COVID-19
Em conformidade com a
Nota Técnica 01/2020 da
Rede de Controle da Gestão
Pública do Paraná, a Prefeitura de Piraquara disponibiliza
um espaço específico para o
acompanhamento dos atos
administrativos e contratos
celebrados pelo município em
razão do enfrentamento da
COVID-19.
O levantamento foi feito entre abril e dezembro de 2020

à informação no âmbito da
Administração Pública. Um
grupo foi criado para avaliação e aprimoramento do Portal da Transparência com base
em relatórios do TCE-PR e do
Mapa Brasil Transparente da
CGEU. O município atualmente disponibiliza informações além do mínimo exigido
e todos os processos, desde
2013, estão disponíveis integralmente no portal.

De acordo com o Prefeito
Josimar Fróes, o bom resultado é fruto das ações dos últimos anos para garantir a transparência tão necessária no
serviço público. "Esse resultado de repercussão estadual e
nacional demonstra o empenho da gestão para garantir o
acesso à informação e a transparência para todo cidadão.
Hoje, Piraquara possui uma
comissão instituída para cui-

dar especificamente do assunto", destacou.
CONFIRA O
LEVANTAMENTO
COMPLETO PORTAL
DE TRANSPARÊNCIA
DE PIRAQUARA
O Portal da Transparência
de Piraquara permite que o
cidadão consulte em tempo
real a aplicação dos recursos
públicos.

ATENDIMENTO ONLINE
A plataforma 1Doc possui
mecanismos que visam economia de recursos financeiros, materiais e humanos, gerando rapidez nos atos administrativos e permitindo transparência no acesso à informação para todos os cidadãos. O
sistema otimiza a comunicação interna, gestão de documentos, tramitações e ainda
disponibiliza mais de 200 serviços por meio de atendimento virtual.

Isenção a gestantes no transporte público
depende de fonte de custeio, diz Urbs
Para que o projeto de lei
que isenta as gestantes de baixa renda de Curitiba do pagamento da tarifa do transporte
público seja viável, é necessário que a proposta aponte
de onde virão os recursos que
vão custear a gratuidade. A
orientação foi dada pelo diretor de Operações da Urbs (Urbanização de Curitiba), Aldemar Martins Neto, em audiência pública virtual da Câmara Municipal de Curitiba
(CMC). Protocolada em janeiro, a proposta do vereador de
primeiro mandato autoriza a
Urbs - empresa que controla
o sistema de transporte público da capital paranaense - a
conceder isenção tarifária a
gestantes de baixa renda no
transporte coletivo. A justificativa é permitir o acesso das
mulheres em situação de vulnerabilidade às consultas e

REPRODUÇÃO YOUTUBE/CMC

Proposta que autoriza a Urbs a conceder isenção tarifária a gestantes de baixa renda no transporte coletivo de Curitiba foi debatida em audiência pública na CMC

De iniciativa de João da 5 Irmãos (PSL), o debate foi transmitido pelas redes sociais da Câmara Municipal

exames do acompanhamento
pré-natal, ampliando a cobertura dos atendimentos. Para
João da 5 Irmãos, a medida
visa promover justiça social

para uma parcela da população que já é vulnerável, vive
na periferia da cidade e foi
duramente impactada pela
pandemia da covid-19. Ao

observar que esta foi a primeira proposta de lei apresentada em seu mandato, o parlamentar defendeu que seu papel é de pensar a cidade como

todo e que "a boa gestão pública deve olhar para a parte
mais fraca da sociedade, [olhar]
para quem necessita mais do
Estado". Para ele, garantir, por
meio da isenção da tarifa, que
a gestante possa se deslocar
até o local do atendimento
pré-natal é garantir o direito
constitucional de proteção à
maternidade e à infância. "O
projeto de lei vai no sentido
da proteção da vida. Sempre
temos que debater e colocar
[as ideias] da melhor maneira
possível. A lei tem que ser
embasada não só juridicamente falando, mas embasada no sentido de ouvir as pessoas e entender a realidade",
completou João da 5 Irmãos,
que informou ter solicitado, à
Secretaria Municipal de Saúde
(SMS) dados atualizados sobre
as taxas de natalidade e mortalidade infantil de Curitiba.
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Tuberculose: se tem tratamento, porque há óbito?
No dia 24 de março comemora-se o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, uma das 10 principais causas de morte no mundo.
No mesmo ano em que o Brasil liderou as estratégias globais de luta contra a doença, contabilizamos 73.864 mil novos casos
junto, portanto as pessoas mais
próximas são os mais infectados. A doença afeta principalmente os pulmões, mas pode
acometer outros órgãos e sistemas em casos mais raros, como
linfonodos, pleura e meninge.

DIVULGAÇÃO

A

tuberculose, doença infecciosa causada pela
bactéria Mycobacterium
tuberculosis, é provavelmente
um dos problemas mais desafiadores da saúde pública mundial. Apenas em 2018, cerca de
10 milhões de pessoas ficaram
doentes e 1,5 milhão morreram
em decorrência de suas complicações. No Brasil, em 2019, ano
em que lideramos as estratégias
globais contra a tuberculose, registramos 2.459 casos a menos
da doença, comparados a 2018.
Ainda segundo o Boletim Epidemiológico do Ministério da
Saúde, houve uma redução de
8% no número de óbitos na última década (4.881 óbitos em
2008), em 2018, 4.490 pessoas
morreram no país.
Mas se há cura, porque os
números são tão altos? Existem
alguns pontos importantes para
se entender e desmistificar sobre a tuberculose que o Dr. Felipe de Andrade Magalhães, diretor médico do Jaleko vai explicar. Fique atento.

A doença afeta principalmente os pulmões, mas pode acometer outros órgãos

INFECÇÃO
Transmitida pelo Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de
Koch, a tuberculose é contagiosa mesmo quando latente. Uma
pessoa infectada pode servir
como reservatório para o bacilo,
e boa parte da população mundial pode estar infectada, sem
saber e nunca sequer desenvolver a doença. O problema é que
esse organismo pode não conseguir eliminar o bacilo, e então
quando a imunidade ficar baixa

ele é reativado e, então, se tornar infectante. Como a grande
parte das doenças respiratórias
transmissíveis o contágio se dá
pelo ar ou proximidade de pessoas infectadas (tosse, espirro,
gotículas).
Estima-se que, durante um
ano, um indivíduo com baciloscopia positiva pode infectar, em
média, de 10 a 15 pessoas dentro de sua comunidade, a contaminação ocorre entre pacientes que passam algum tempo

SINTOMAS
Os principais sintomas na
forma pulmonar, que além de
ser a mais frequente é também a
principal causa pela propagação
da transmissão da doença, são
tosse por mais de duas semanas,
produção de catarro, em casos
mais graves escarro com sangue,
febre baixa, dor no peito, cansaço/fadiga, sudorese noturna e
emagrecimento.
Já em sua forma extrapulmonar, que acomete outros órgãos
que não o pulmão, mais comuns
em pessoas que vivem com o
HIV ou com comprometimento
imunológico, os sintomas são;
febre vespertina, sudorese noturna, emagrecimento, cansaço/
fadiga. Eventualmente até mesmo pessoas sem comorbidades

podem desenvolver formas extrapulmonares.
DIAGNÓSTICO
O diagnóstico para tuberculose é realizado por exames bacteriológicos, como Baciloscopia,
teste rápido molecular para tuberculose e cultura para microbactéria. E por imagem, que são
considerados exames complementares, como radiografia e/ou
tomografia de tórax.
TRATAMENTO
É muito importante lembrar
que o tratamento para tuberculose é oferecido gratuitamente
pelo SUS, e dura em média, seis
meses. Infelizmente, o abandono é um dos motivos que mais
levam ao óbito e ao aumento da
resistência da bactéria ao tratamento. Apesar da melhora dos
sintomas aparecer já nas primeiras semanas, a cura só é garantida ao final da terapia. No Brasil, a cada 10 pessoas, pelo menos uma abandona o uso dos
medicamentos.

Deputados e prefeitos articulam compra da vacina
Sputnik V pelo Consórcio Paraná Saúde
Na manhã desta segunda-feira (22), deputados estaduais,
deputados federais e prefeitos
do Paraná participaram de uma
reunião com o secretário executivo do Consórcio Nordeste,
Carlos Gabas, com o objetivo de
articular junto ao Consórcio
Paraná Saúde a compra de doses da vacina Sputnik V para o
estado, diretamente pelo Fundo
de Investimento Direto da Rússia (RDIF).
Segundo Gabas, o Fundo
Russo teria disponibilidade de
fornecer ao Brasil 13 milhões de
doses da vacina Sputnik V, além
das 37 milhões de doses adquiridas por meio do consórcio de
governadores do Nordeste. "Nós
entendemos que vacinação é
uma estratégia de saúde pública que precisa ser regional, pelo
menos dentro do país, pois não
adianta o Nordeste vacinar sua
população e outros estados ficarem atrasados no processo".

JONATHAN CAMPOS/AEN

A bancada de deputados do Paraná participou de reunião que aconteceu na manhã desta segunda-feira (22) que discutiu as formas de aquisição do imunizante

A bancada de deputados do Paraná participou de reunião
que aconteceu na manhã desta segunda-feira (22)
que discutiu as formas de aquisição de vacinas contra a Covid-19

A reunião foi articulada pela
deputada federal Gleisi Hoffmann (PT).
"Temos uma grande oportunidade em mãos, e as informações trazidas pelo Consórcio
Nordeste foram de grande valia
para que possamos garantir a
imunização em massa da população paranaense. Nosso princi-

pal objetivo aqui é salvar vidas".
O contato do Consórcio Paraná
Saúde com o Fundo Russo é de
extrema importância segundo
avaliação do deputado Arilson
Chiorato (PT).
"É uma ótima notícia e as
negociações vão acontecer nos
próximos dias. Estamos trabalhando muito para conseguir o

mais rápido possível as vacinas
para imunizar o povo paranaense".
A Frente Parlamentar do Coronavírus, da Assembleia Legislativa do Paraná, passa a ter um
papel estratégico na articulação
da compra de vacinas conforme
a opinião do deputado federal
Enio Verri (PT). "Os estados e
municípios estão articulando
muito rapidamente a compra
das vacinas, a exemplo do Consórcio Nordeste. Essas doses
precisam também chegar o quanto antes às cidades do Paraná".
A deputada estadual Luciana Rafagnin (PT) disse que a
reunião foi muito esclarecedora,
pois amplia o debate que já vinha sendo construído pela Frente Parlamentar do Coronavírus.
"Ficamos animados em saber
que o estado tem a oportunidade de adquirir 13 milhões de
doses de vacina. Vai depender,
agora, da manifestação, interes-

se, disposição e agilidade do
Consórcio daqui ou do próprio
governador do Paraná"
"A abertura desse diálogo
pelas bancadas é uma iniciativa
importante para pressionar os
governos estaduais e municipais
a acelerarem o processo de compra das vacinas, na medida em
que o governo federal não responde às necessidades de uma
política de proteção à nossa população", afirmou o deputado
estadual Tadeu Veneri (PT).
Já o deputado estadual Professor Lemos (PT) destacou que
o Governo do Estado precisa
esclarecer suas estratégias para
a compra de imunizantes. "Além
de articular a compra das vacinas por meio do Consórcio Paraná Saúde, precisamos levar
esse debate ao Governo do Estado, pois estamos com a vacinação em atraso no Paraná. Precisamos avançar nas tratativas,
pois corremos contra o tempo".
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São José dos Pinhais

SANEPAR: implantação de equipamento pode ocasionar
desabastecimento no bairro Afonso Pena na próxima quarta-feira (24)
A Sanepar pede que a população utilize água de maneira racional, evitando desperdícios. Mau tempo e outras
situações podem obrigar a
Sanepar a mudar a data da
realização de obras ou serviços. O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito
pelo telefone 0800 200 0115.
Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua
matrícula.

PMSJP

A

Sanepar informa que
irá fazer a implantação
de um equipamento no sistema de abastecimento de São
José dos Pinhais na quarta-feira (24). Com isso, pode haver desabastecimento no bairro Afonso Pena. A normalização do abastecimento deve
ocorrer a partir das 14 horas,
de forma gradativa.
Imóveis que possuem caixa-d'água podem não ser afetados pelo desabastecimento.
A Sanepar lembra que, de
acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), cada imóvel deve ter
caixa-d'água com capacidade
para atender as necessidades
dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório
domiciliar deve armazenar
pelo menos 500 litros.

A Sanepar pede que a população utilize água de maneira racional, evitando desperdícios

Para consultar esta e outras informações, use o
aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse
sempre o site da Sanepar:
www.sanepar.com.br
h t t p : / / s i t e . s a n e p a r.
com.br/utilidade-publica/
sanepar-implanta-equipamento-0

Prefeitura de Colombo orienta
descarte correto dos resíduos
sólidos durante a Pandemia

Pinhais

Prefeitura melhora acessibilidade
no Armazém da Família

PMC

Além disso, o espaço redobrou todos os cuidados de prevenção a Covid-19
PMP

O lixo coletado pelo caminhão da Coleta Seletiva,
é destinado às associações de recicladores
Mais informações: (41) 3912-5782

Inaugurado em novembro de 2013, o Armazém da
Família é um espaço, com
mais de 450 itens de diferentes marcas de produtos
alimentícios, de limpeza e
utilidades com valores mais
baixos do que nos mercados
convencionais.
Neste momento de pandemia, o espaço, administrado pela Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico (SEMDE), redobrou

todos os cuidados de prevenção a Covid-19, mas manteve todo o padrão de qualidade o qual é reconhecido.
E para trazer ainda mais
conforto e acessibilidade que
o local recebeu melhorias no
seu acesso, entre elas a construção de uma rampa, trazendo mais segurança para todos
os usuários.
O Armazém da Família de
Pinhais está localizado na Rua
América do Sul, 682, Centro,

ao lado do Terminal. As
compras podem ser realizadas de terça a sexta-feira,
das 8h30 às 17h, e aos sábados, das 8h30 às 13h.
Para comprar é necessário fazer um cadastro e ter
renda de até R$ 3.509,00,
ser morador do município,
apresentar comprovante
atual de endereço, RG, CPF,
carteira de trabalho, comprovante de renda, e CNPJ
ativo, em caso de MEI.

Uma delas, é a destinação
que damos ao lixo, quer seja
comum ou reciclável. Atitudes simples como borrifar
água sanitária antes e depois
de fechar os sacos de lixo comum ou reciclável, representam formas de barreiras importantes para evitar a continuidade de contágios não só pelo
Covid19.
Estas preocupações estão
movendo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente a orientar os colombenses a dar
destinação correta para luvas,

máscaras usadas e outros
itens utilizados com frequência que podem expor os recicladores ao vírus. "É importante destacar que o lixo coletado pelo caminhão da Coleta
Seletiva, é destinado às associações de recicladores. Tanto na coleta quanto na seleção, não podemos enviar lixo
contaminado e expor as pessoas que fazem a sua manipulação." Afirma Tatiane Soares que coordena o setor responsável pela coleta, na Secretaria do Meio Ambiente.
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Câmara de Curitiba celebra Dia da
Mulher com sessão solene nesta quarta
N

esta quarta-feira (24),
às 20 horas, a Câmara
Municipal de Curitiba (CMC)
homenageará 27 mulheres
que têm se destacado nas suas
áreas de atuação.
Impossibilitada de realizar
a sessão solene presencialmente por causa da pandemia,
a CMC realizará o evento por
videoconferência, com transmissão pelas redes sociais da
CMC (Facebook, Twitter e
YouTube). A atividade encerra simbolicamente o mês de
março, quando o Legislativo
se iluminou de lilás e instalou
a nova coordenação da Procuradoria da Mulher em alusão às lutas do Dia Internacional da Mulher.
Apesar da preocupação
que a pandemia gera em todas as pessoas, o ano de 2021,
que marca o início da 18ª le-

RODRIGO FONSECA/CMC

No dia 24, às 20 horas, a CMC homenageará 27 mulheres que têm se destacado nas suas áreas de atuação

Palácio Rio Branco iluminado de lilás em alusão ao Dia da Mulher

gislatura da CMC, tem razões
para ser comemorado, por ser
um marco da participação das
mulheres no Legislativo de
Curitiba.
Nas eleições do ano passado, elas mantiveram o recorde de oito vereadoras eleitas - Amália Tortato (Novo),

Carol Dartora (PT), Flavia
Francischini (PSL), Indiara
Barbosa (Novo), Maria Leticia (PV), Noemia Rocha
(MDB), Professora Josete (PT)
e Sargento Tânia Guerreiro
(PSL).
Além da bancada, pela primeira vez uma mulher foi a

mais votada na cidade, com
Indiara Barbosa tendo conquistado 12.147 votos, e de
forma inédita, Carol Dartora
tornou-se a primeira mulher
negra eleita para a CMC.
Cada uma das parlamentares indicou mulheres para a
sessão solene, que tradicionalmente é realizada pelo Legislativo no dia 8 de março,
quando se comemora o Dia
Internacional da Mulher. Confira os nomes:
Aline Chalus Vernick Carissimi, Gabriela de Araújo,
Judit Gomes da Silva e Rosa
Felicíssimo Alves foram indicadas por Carol Dartora. Laura Dias Dalcanale Pereira Alves, Ledinalva Pereira de Almeida, Luciana Saito Massa e
Maria Aparecida Villa Nova
são nomes de Flávia Francischini. Indiara Barbosa reco-

mendou Adriana Karam Koleski, Lina Useche, Marcia
Suss e Regina Maria Arns da
Rocha. Elisângela Bruske Cordeiro Shiroma, Giselly Dib do
Valle, Mirella Cristine de Oliveira e Rebecca Saray Marchesini Stival foram indicadas
por Maria Leticia.
Noemia Rocha sugeriu os
nomes de Eliana Arantes Bueno Salcedo, Maisy Mendes
Venâncio, Regiani Rodrigues
Ponciano e Sandra Mara Hübner Justus. Carmem Regina
Ribeiro, Clara Emília da Silva
e Mariléa Aparecida Cruz Iantas foram recomendações da
Professora Josete.
E, por sugestão de Tânia
Guerreiro, também serão homenageadas Ana Paula Brisola Moritz, Débora Santana Silvestre, Letícia Pam e Marília
Regina Foltran Pombo.

Buscando ampliar e acelerar a imunização contra a Covid-19 em São José dos Pinhais, a Prefeitura Municipal
está realizando diversas ações
de vacinação. Contemplando
idosos de 76 anos e trabalhadores de saúde da rede privada previamente cadastrados,
mais um cronograma de vacinação semanal (23 a 26 de
março) foi elaborado no município.
A vacinação contra Covid19 está acontecendo no Ginásio Ney Braga (Rua Dona Izabel A Redentora, 2355 - Centro), conforme a quantidade
de doses recebidas pelo município. Para aplicação do imunizante, é necessário que os
idosos e os trabalhadores de
saúde tenham realizado previamente o cadastro.
Os trabalhadores de saúde
da rede privada, que para receber o imunizante precisam
ter realizado cadastro previamente, devem levar para vacinação documento com
foto, documento do conselho
de classe e comprovante que
estão atuando na empresa (holerite, crachá, contrato ou carteira de trabalho).

PMSJP

Cronograma de vacinação semanal em São José dos Pinhais: 23 a 26 de março
para idosos de 76 anos e trabalhadores de saúde da rede privada

A vacinação contra Covid-19 está acontecendo no Ginásio Ney Braga - Rua Dona Izabel A Redentora, 2355 -Centro

Os idosos de 76 anos devem comparecer no dia e horário conforme mês de nascimento.
23 DE MARÇO - IDOSOS DE
76 ANOS NASCIDOS EM:
- Janeiro às 9h
- Fevereiro às 10h
- Março às 11h
- Abril às 14h
- Maio às 15h
- Junho às 16h
24 DE MARÇO - IDOSOS DE
76 ANOS NASCIDOS EM:
- Julho às 9h
- Agosto às 10h
- Setembro às 11h
- Outubro às 14h
- Novembro às 15h
- Dezembro às 16h

AGENDA SEMANAL (23 A 26/03/2021) - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19
DATA

LOCAL

HORÁRIO

CATEGORIA

23/03/2021 (terça-feira)

Ginásio Ney Braga

9h às 17h

Idosos de 76 anos, nascidos de janeiro a junho.

24/03/2021 (quarta-feira)

Ginásio Ney Braga

9h às 17h

Idosos de 76 anos, nascidos de julho a dezembro.

25/03/2021 (quinta-feira)

Ginásio Ney Braga

9h às 17h

2ª dose para quem tomou a vacina Coronavac até
o dia 04/03.

26/03/2021 (sexta-feira)

Ginásio Ney Braga

9h às 17h

Trabalhador de saúde da rede privada cadastrados
com agendamento por SMS ou telefone.

OBS: A 2ª dose iremos aplicar todos os dias. É obrigatório levar documento com foto e cartão de vacinação da 1ª dose.
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Luizão é o deputado federal que mais
destinou recursos na história de Pinhais
m apenas dois anos, o
município de Pinhais
recebeu R$ 17,8 milhões por
meio de emendas do deputado federal Luizão Goulart (Republicanos-PR). Essa é a primeira vez que o município
possui um representante, de
fato, na Câmara Federal. Luizão é ex-prefeito de Pinhais
(2009-2016), com uma aprovação histórica de 94%. Desde 2018, Luizão atua como
deputado federal, representando Pinhais e demais municípios metropolitanos de Curitiba na busca por recursos e
emendas. Desse valor, a maior parte dos recursos destinados pelo parlamentar é para a
área da saúde. Ao todo, já foram disponibilizados R$ 9,8
milhões para custear a saúde
básica e estruturar a rede municipal de saúde, assim como
incrementar as estratégias de
combate à covid-19.
Segundo Luizão, a intenção é ajudar a Prefeitura de
Pinhais a ampliar o atendimento à população e reduzir
os efeitos da crise vindos da
pandemia. "Também estamos
contribuindo para que o município possa viabilizar o projeto da construção de um
novo hospital, pois sabemos
da importância de ampliarmos a capacidade de atendimento", destacou.

Ano Proposta: 2020
R$ 2.000.000,00

DIVULGAÇÃO

E

Com 29 anos de existência, é a primeira vez que o município metropolitano tem grande representatividade federal

PAVIMENTAÇÃO MARINGA DESENVOLVIMENTO
REGIONAL
Ano Proposta: 2020
R$ 1.000.000,00
COMBATE AO COVID-19 SAÚDE
Ano Proposta: 2020
R$ 2.000.000,00
CONSTRUIR CMEI
MONTEIRO LOBATO EDUCAÇÃO
Ano Proposta: 2020
R$ 350.000,00

Desde 2018, Luizão atua como deputado federal, representando Pinhais e demais municípios metropolitanos de
Curitiba na busca por recursos e emendas

5,2 milhões para construção
e ampliação de Centros de
Educação Infantil - CMEIs.
Por meio do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação - FNDE, serão construídos o CMEI Rosi Galvão, no
Jardim Karla e o Cmei Monteiro Lobato, no bairro Emiliano Perneta. "Já temos uma
educação muito bem estruturada em Pinhais, que serve de
modelo para todo o país. Isso
nos ajuda muito para que os
projetos sejam bem avaliados
e aprovados pelo Ministério
da Educação", acrescentou o
deputado.

EDUCAÇÃO
Além da saúde, Luizão garantiu investimentos de R$

INFRAESTRUTURA
Outro projeto importante
que está sendo realizado com
o apoio do deputado Luizão
Goulart é a duplicação da
Avenida Maringá. Mediante o
envio de duas emendas parlamentares apresentadas em
2019 e 2020, o município
conseguiu completar mais R$
2,8 milhões para concluir essa
importante obra que faz a ligação entre Pinhais, Curitiba
e Colombo.
"Somos muito gratos ao
apoio do deputado Luizão que
continua sendo um grande
parceiro da nossa cidade",

concluiu a prefeita Marli Paulino.
RECURSOS GARANTIDOS
PELO DEPUTADO FEDERAL
LUIZÃO GOULART
PARA PINHAIS:
PAB - SAÚDE
Ano Proposta: 2021
R$ 2.800.000,00
PAB - SAÚDE
Ano Proposta: 2020
R$ 2.000.000,00
CONSTRUIR CMEI
MONTEIRO LOBATO /
EDUCAÇÃO

CONSTRUIR CMEI - ROSI
GALVÃO / EDUCAÇAO
Ano Proposta: 2020
R$ 1.000.000,00
PAB - SAÚDE
Ano Proposta: 2019
R$ 3.000.000,00
CONSTRUIR CMEI - ROSI
GALVÃO - EDUCAÇAO
Ano Proposta: 2019
R$ 1.900.000,00
EXTRA - OBRAS /
PAVIMENTAÇÃO MARINGÁ DESENVOLVIMENTO
REGIONAL - Pinhais-PR
Ano Proposta: 2019
R$ 1.800.000,00
TOTAL: R$ 17.850.000,00

Colombo

A Secretaria Municipal de
Assistência Social informa
que, a partir desta segundafeira (22), devido a Pandemia
Covid-19, os atendimentos
médicos e nutricionais que
seriam realizados presencialmente aos idosos assistidos
pelos Serviços de Convivência de Colombo, passam a ser
realizados via telefone. As teleconsultas estão sendo feitas
pela médica especializada em
geriatria, Dra. Débora Almeida e pela nutricionista Marina Miné Oslaj. Segundo a secretária de Assistência Social, Elis Lazarotto, "oferecer

PMC

Idosos dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
recebem atendimento médico e nutricional por teleconsulta

Mais informações podem ser obtidas no telefone 3675-5995

garantia de direitos para as
pessoas que são atendidas nos
equipamentos, principalmente para o idoso, com oportu-

nidades e ações para o enfretamento das condições de
vida e da promoção do fortalecimento de laços são priori-

dades da atual gestão. Em um
momento como este que estamos enfrentando, devido a
pandemia da Covid-19, eles
precisam mais do que nunca
do nosso apoio, carinho e respeito", disse. De acordo com
a coordenadora dos Serviços
de Convivência, Catarina Vieira, a médica e a nutricionista entrarão em contato com
os mais de 700 pacientes assistidos pelos 24 equipamentos existentes no município
que atendem os idosos. "Foi
uma maneira que encontramos para que não fiquem sem
atendimentos, já que os pre-

senciais não podem ser realizados devido a pandemia que
assola, não somente nossa cidade, mas todo País", frisou.
SERVIÇO
Os atendimentos médicos estão sendo realizados
nas segundas e terças-feiras das 8h às 12h e quartas-feiras das 8h às 12h e
das 13h às 17h. Os nutricionais nas segundas e terças-feiras das 13 às 17 horas e sextas-feiras das 8h às
12h e das 13h às 17h.
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JC é um produtor musical, fazendeiro e pequeno
traficante que vive de sua inteligência e imaginação. Ele não é ganancioso, só quer sustentar amigos
e família e escapar da existência precária. O filme é
inspirado em uma história real. Para saber mais acesse o site do Cine Passeio.

CINE PASSEIO

Cine Passeio exibe Mambo Man - Guiado Pela Música

O

prefeito Rafael Greca
participou nesta segunda-feira (22) da instauração e da primeira assembleia
geral do Conectar - Consórcio
Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras, iniciativa que
envolve mais de 2,5 mil municípios para a compra de imunizantes, insumos, medicamentos e equipamentos para
o combate à covid-19. O objetivo inicial do Conectar é
adquirir 20 milhões de doses
de vacinas, que poderão completar o Plano Nacional de
Imunização até o fim do primeiro semestre.
"Estamos muito esperançosos com a implantação do
consórcio Conectar, que reúne municípios que representam mais da metade da população brasileira. Vamos
buscar, de forma conjunta,
maneiras de acelerar a imunização da população curitibana. Unidos, somos mais fortes", disse o prefeito Rafael
Greca, que participou da reu-

DANIEL CASTELLANO / SMCS

Consórcio de municípios pretende
comprar 20 milhões de doses de vacinas

Prefeito Rafael Greca e Vice Prefeito Eduardo Pimentel participam de assembleia Geral de constituição
do CONECTAR (Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras) por videoconferência no Salão Brasil

nião remota acompanhado do
vice-prefeito, Eduardo Pimentel
Ainda não há, contudo,

uma previsão de quanto desse volume, se efetivado, poderá vir para Curitiba. A Prefeitura tem reservados, do

fundo de emergência do município, cerca de R$ 100 milhões para a aquisição de vacinas.

A estratégia do Conectar,
ligado à Frente Nacional dos
Prefeitos (FNP), é efetivar a
compra por meio de três frentes: via consórcio Covax Facility - iniciativa da Organização Mundial de Saúde (OMS)
em parceira com o Fundo das
Nações Unidas para a Infância (Unicef) -; via Fundo Rotatório da Organização PanAmericana da Saúde (Opas);
e ainda por negociação para a
compra de parte das vacinas
AstraZeneca que estão em
estoque nos Estados Unidos.
"A estimativa do governo
federal é de distribuir 40 milhões de doses por mês. Acreditamos que os municípios
podem adquirir um total de 20
milhões de doses, volume que
seria necessário para antecipar em pelo menos um mês a
cobertura de imunização dos
grupos prioritários no País",
disse a epidemiologista Carla
Rodrigues, consultora do Conectar e da Frente Nacional
dos Prefeitos (FNP).

De sexta-feira (19) até domingo (21), 20 pessoas foram
encaminhadas para lavratura
de termo circunstanciado,
oito pontos comerciais foram
fechados e houve 23 autuações administrativas. Este foi
o resultado do trabalho das
equipes da Ação Integrada de
Fiscalização Urbana (Aifu) na
Capital neste final de semana.
Elas verificaram o cumprimento das medidas sanitárias
de enfrentamento à Covid-19.
As abordagens ocorreram
em vários bairros de Curitiba
em atendimento às denúncias de irregularidades feitas
pelo 190, pelo aplicativo 190
PR, e também as que chegaram diretamente à prefeitura.
O trabalho foi reforçado depois do endurecimento das
medidas devido à piora do
quadro epidemiológico no
Paraná e na Capital.
"Temos a colaboração das

AEN

Fiscalização fecha oito pontos comerciais
e prende 20 pessoas no fim de semana

O trabalho foi reforçado depois do endurecimento das medidas
devido à piora do quadro epidemiológico no Paraná e na Capital

pessoas, a maior parte está
nas suas casas se protegendo
e respeitando a saúde de toda
a população. Há um número
pequeno de pessoas, se comparado com a população em
geral, que ainda resiste às
medidas e impede que alcancemos os 100% de prevenção.
A Polícia Militar têm trabalhado para coibir essas ações de
descumprimento dos decre-

tos", disse a porta-voz da PM,
capitão Esperança Minervini.
Os policiais militares e
agentes fiscalizaram o funcionamento dos estabelecimentos comerciais de atividades
não essenciais, aglomeração
de pessoas, não uso de máscara e outras infrações. Nos
três dias de operação, as equipes fiscalizaram 51 pontos,
dos quais 43 estavam fecha-

dos e oito, encontrados abertos, foram fechados.
Dentre as abordagens feitas durante a operação, as
equipes foram até uma distribuidora e tabacaria. Havia
denúncia de aglomeração no
local. No momento da ação
foram constatadas pessoas
sem máscara e, no total, foram feitas cinco autuações.
Os policiais militares lavraram 15 termos circunstanciados a pessoas que infringiram
introdução ou propagação de
doença contagiosa.
O balanço da Aifu aponta
que havia 57 pessoas nos oito
pontos encontrados abertos
pelas equipes no fim de semana. Ao todo, foram lavrados
cinco boletins de ocorrência
(três de fato futuro, um de tráfico de drogas e um de apoio
a outros órgãos). Também
houve a apreensão de 14 essências de cigarro eletrônico,

41 essências de narguilé e
quatro veículos foram recolhidos por irregularidades.
A Aifu também atendeu
situações de tráfico de drogas
durante a operação. Numa
abordagem a veículo na noite
de sábado (20), no bairro Guaíra, os policiais militares apreenderam 100 gramas de cocaína e nove gramas de maconha. Um rapaz de 25 anos
acabou preso.
TORNEIO ILEGAL DE CÃES
A Aifu desmontou um torneio ilegal de cães durante
uma abordagem no domingo
(21), no bairro Atuba. O evento, denominado Game Dog,
era de corrida entre pitbulls e
promoveu uma aglomeração
de 20 pessoas. Todas foram
autuadas pelas equipes policiais e houve uma prisão por
porte de drogas e outra por
pichação.
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Cascavel

Fundetec possui Área Prática para a produção agrícola
Espaço é destinado ao plantio de grãos, criação de frangos e cultivo de flores
Fundetec (Fundação
para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico) está em uma área de 148
hectares, nos quais fazem parte o Laboratório de Análises
Físico-Químicas, o CIT (Centro Incubador Tecnológico), a
Agrotec (Escola Tecnológica
Agropecuária), além do auditório, refeitório, salas de treinamento e reunião.
Voltada não só apenas
para o ambiente tecnológico,
a Fundação, por meio da Agrotec, possui a chamada Área
Prática. O espaço de 25 hectares destinado, principalmente, ao plantio de milho,
trigo e soja, é resultado de
uma parceria entre a Fundação e uma cooperativa da cidade, conforme explica o gerente de divisão técnica, Danilo Galafassi. "A Cooperativa fornece os produtos para
o plantio e a gente entra com
o terreno e a mão de obra.
Depois da colheita pagamos o
que eles nos deram no início
e tiramos o lucro disso. O valor é entregue para a Fundetec e investido nela como um
todo".
O processo de plantio e
colheita se repete de acordo

ras e de maçãs. Para quem tiver interesse, a Agrotec também disponibiliza os espaços
da Área Prática para estudantes de cursos voltados ao campo.

PREFEITURA DE CASCAVEL

A

AVIÁRIO
Além da produção de
grãos, a Fundetec e a Cooperativa possuem parceria na
criação de frangos. Seguindo
o mesmo sistema, são cedidos
ao aviário 13 mil pintainhos,
assim como a ração para trata-los. Durante 45 a 50 dias,
os animais ficam em um barracão com todos os sistemas
próprios de criação, até serem
levados pela cooperativa para
os frigoríficos.

A próxima plantação prevista é a do trigo, que possui
um ciclo de 100 a 170 dias e rendeu em 2020, 160 sacas por alqueire

com cada ciclo dos grãos. Este
ano, a colheita de 12 hectares de soja já foi concluída e
rendeu cerca de 66 sacas por
hectare, mesma quantidade
do ano anterior. Porém, com
um diferencial, 18 variedades
da planta foram utilizadas

como experimento da cooperativa.
Outra cultura que está
prestes a ser colhida é o milho. De acordo com o responsável, a meta é bater ou pelo
menos manter a mesma média do ano passado, de 400

sacas por alqueire. A próxima
plantação prevista é a do trigo, que possui um ciclo de
100 a 170 dias e rendeu em
2020, 160 sacas por alqueire.
O espaço possui ainda - em
proporção menor - uma plantação de mandioca, de olivei-

AGROFLORES
Em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente, a
Área Prática contém estufas
de flores, árvores frutíferas e
não frutíferas que são utilizadas no paisagismo urbano, na
recuperação ambiental e no
reflorestamento de Cascavel.
Atualmente há cinco espécies de flores, sendo elas Érica,
Beijinho Americano, Vinca,
Periquito verde e vermelho,
Sálvia e Girassol Anão.

Também começa a vacinação em quilombolas.
Nova remessa inclui o lote
enviado pelo Ministério da
Saúde no último sábado, junto com a segunda metade do
lote recebido na última terça-feira (16). Com nova estratégia de vacinação, Paraná quer ampliar rapidamente o número de pessoas vacinadas
A Secretaria da Saúde enviou nesta segunda-feira
(22) mais 369.650 doses de
vacina contra o coronavírus
às 22 Regionais do Paraná.
O número é correspondente
à nona remessa recebida pelo
Paraná do Ministério da Saúde no sábado (20), composta por 240,4 mil doses, junto com a segunda metade da
remessa recebida na última
terça-feira (16), somando
mais 129,2 mil doses.
O lote recebido no sába-

JOSÉ FERNANDO OGURA

Paraná distribui 369,6 mil novas doses
e começa a vacinar idosos acima de 70 anos

A expectativa é que, com o aumento da produção de doses
das vacinas no País, o Ministério envie novas remessas referentes
às segundas doses dentro do prazo recomendado pelas fabricantes

do é composto por 234.200
doses da Coronavac, produzidas no Instituto Butantan, e
6.250 desenvolvidas pela
Universidade de Oxford/Astrazeneca, parte do primeiro

lote produzido Brasil pela
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Já as 129,2 mil doses
recebidas na semana passada
são todas Coronavac.
"Estamos sob orientação

direta do Ministério da Saúde
fazendo com que todas essas
doses cheguem aos paranaenses e fiquem imediatamente à
disposição dos municípios.
Faço um apelo para que os
municípios gastem todas essas vacinas, é fundamental
que elas sejam utilizadas o
mais rápido possível", afirmou o secretário estadual da
Saúde, Beto Preto.
As doses foram enviadas
por via aérea do Aeroporto do
Bacacheri para 15 regionais
(Jacarezinho, Cornélio Procópio, Londrina, Apucarana,
Ivaiporã, Paranavaí, Umuarama, Cianorte, Campo Mourão,
Maringá, Pato Branco, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu,
Cascavel e Toledo). A operação é uma parceria da Casa
Militar e da Secretaria de Estado da Saúde.
As outras sete regionais
(Paranaguá, Metropolitana,

Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória e
Telêmaco Borba) buscaram
suas doses presencialmente
no Centro de Medicamentos
do Paraná (Cemepar).
Com a distribuição, o Paraná inaugura a vacinação de
mais dois grupos prioritários: idosos de 70 a 74 anos e
comunidades quilombolas.
São 264.910 doses destinadas à nova faixa etária dos
idosos, correspondendo a
78,87% da população do
grupo no Estado; e 6.250
destinadas às comunidades
quilombolas, representando
63,1% do total do grupo.
Além disso, o Paraná segue imunizando os grupos
de profissionais da saúde
(que recebem mais 11.850
doses) e idosos de 75 a 79
anos, com 86.640 doses, referente a 47,11% da população desta faixa etária).
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O

deputado Luiz Claudio
Romanelli (PSB) destacou nesta segunda-feira (22)
que a produção rural paranaense deve perder mais de R$
5,6 bilhões todos os anos com
o custo do pedágio proposto
pelo Governo Federal. O valor equivale a 4% do Valor
Bruto da Produção (VBP), estimado em R$ 140,9 bilhões
em 2021. "O pedágio é um
sócio muito caro da economia
paranaense e isso precisa mudar", disse.
De acordo com cálculos do
presidente da Coopavel e integrante do POD (Programa
Oeste em Desenvolvimento),
Dilvo Grolli, o novo modelo
vai reduzir a competitividade
dos produtos agropecuários
paranaenses.
"Caso o que pontuamos
seja ignorado, o custo somente para a agropecuária será de
4% do Valor Bruto da Produção, estimado em R$ 140,9
bilhões em 2021", disse Grolli durante nova rodada de diálogos sobre a futura concessão entre representantes de
entidades empresariais e de
produtores rurais e diretores

DÁLIE FELBERG/ALEP

Campo pode perder R$ 5,6 bilhões por ano
com custos do pedágio proposto pela União

"O pedágio é um sócio muito caro da economia paranaense
e isso precisa mudar", disse o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB)

e técnicos do Ministério de
Infraestrutura.
"O custo, de 4% do VBP
por ano, é incompatível com
a receita e as margens dos produtores rurais", alertou o presidente da Coopavel, ressaltando que o agronegócio do
Oeste do Paraná teve um custo elevado nos últimos 24
anos.

MENOR PREÇO
Romanelli reforçou o posicionamento majoritário da
Assembleia Legislativa do Paraná pela adoção de um modelo que vise a menor tarifa,
sem a cobrança de taxa de
outorga, sem limitação de
desconto na licitação e sem o
degrau tarifário para pistas
duplicadas. "Buscamos um

pedágio que seja indutor do
desenvolvimento, que auxilie
a nossa economia. O Paraná
não suporta pagar mais pagar
as tarifas mais altas do país".
São os mesmos pontos defendidos por Grolli e pelo setor produtivo paranaense. "Somos contra a outorga onerosa, porque limita o desconto
máximo na tarifa em 17%. E

temos exemplos, de outros
estados, com descontos acima dos 50%. O degrau tarifário, que seria praticado para
custear obras de duplicação,
chegaria a 40%, outro ponto
fortemente combatido".
"Queremos tarifa pelo menor preço. Não estamos buscando benefícios ou privilégios, apenas o direito de sermos
tratados como os outros estados da Federação", reforçou.
O modelo proposto pelo
Ministério de Infraestrutura
aumenta de 2.500 para 3.327
quilômetros o trecho de concessão e as praças de cobrança saltam de 15 para 42. A
previsão inicial de arrecadação é de R$ 156 bilhões, com
aplicação de R$ 42 bilhões em
obras. A Comissão da Agricultura do Senado deseja debater o assunto e já se demonstra preocupada com a intervenção e os riscos que o pedágio representa ao agronegócio brasileiro. A CNBB se manifestou recentemente e falou
de sua preocupação quanto
aos impactos do novo modelo às comunidades e à economia nacional.

Empresa Portos do Paraná tem programas permanentes de cuidados com a água
Nos programas de controle ambiental, a autoridade
portuária realiza o gerenciamento de efluentes. Para isso,
monitora os resíduos líquidos
e águas pluviais em seis pontos do porto organizado de
Paranaguá, além de fazer a
destinação dos mesmos à
empresa municipal de saneamento.

AEN

No Dia Mundial da Água,
comemorado ontem (22), a
Portos do Paraná reforça a importância dos cuidados com
o recurso. A empresa pública
desenvolve uma série de programas para preservação da
água do mar e das baías de
Paranaguá e Antonina.
"A atividade portuária está
diretamente ligada à água.
Nossos mares e oceanos são
muito mais que vias de navegação. São fonte de alimento, renda e vida", destaca o
diretor de Meio Ambiente da
Portos do Paraná, João Paulo
Santana.
A empresa pública mantém mais de 20 programas
ambientais ativos. Cinco deles são de monitoramento do
ecossistema aquático. A qualidade da água é monitorada
em 32 pontos, tem superfície,
meio e fundo da coluna
d'água. As análises acontecem
no complexo estuarino de Paranaguá e no mar aberto, além
da Ilha do Mel.
Os sedimentos do leito

Nos programas de controle ambiental, a autoridade portuária realiza o gerenciamento de efluentes

marinho são analisados trimestralmente, em 23 pontos
de monitoramento. Ao todo,
são 38 parâmetros verificados, em cada uma das amostras recolhidas.

Outro indicador da qualidade ambiental neste meio é
a biota aquática. O monitoramento realizado pela autoridade portuária já identificou
mais de 100 espécies de pei-

xes, 60 espécies de crustáceos e centenas de microrganismos planctônicos e bentônicos. Também é feito o monitoramento de botos e de aves
marítimas.

ÁGUA DE LASTRO
A Portos do Paraná verifica, ainda, o adequado gerenciamento da água de lastro. A
troca da água internacional,
usada nos tanques dos navios para navegação, é uma exigência da Marinha do Brasil e
a autoridade portuária é responsável pela coleta e análise da salinidade.
A medida tem o objetivo
de evitar bioinvasão por espécies marinhas vindas de
outros países.
Desde janeiro de 2016, foram mais de 5.500 verificações in loco, além da conscientização de tripulantes.
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Itaipu espalha mensagens de gentileza em
tapumes de obras financiadas pela usina

M

ais uma marca será impressa nas
obras financiadas pela usina de
Itaipu: a do acolhimento e do
bem-querer. A população de Foz do Iguaçu será abraçada por um projeto-piloto,
que vai colorir com grafitagem os 800
metros de tapumes metálicos instalados
em torno da revitalização do Gramadão
da Vila A, de Itaipu. O tema não poderia
ser mais apropriado para esse momento
tão delicado: "Gentilezas Urbanas".
"Dentro do conceito de gentilezas urbanas, a temática dos desenhos será uma
mistura do cotidiano do Gramadão, com
crianças brincando, soltando pipa, além
de frases que geram gentilezas, retratando a natureza local", explica a coordenadora do projeto, a produtora cultural
Yoná Castilho, da Cia de Teatro Amadeus. Os primeiros traços da grafitagem
começaram a ser feitos na manhã desta
segunda-feira (22), nos tapumes voltados
para a Avenida Silvio Américo Sasdelli.
O prazo é de 30 dias, a partir da ordem
de serviço emitida pelas Assessoria de
Comunicação Social e de Turismo da Itaipu. O grafite também vai colorir os tapumes na Avenida Paraná e na Rua Perdigão. O projeto deve ganhar corpo nos próximos dias.
"Vou trabalhar com letreiros com algumas palavras que podem melhorar o
cotidiano das pessoas, como 'amor', 'fé',
'respeito', 'solidariedade'", explica a grafiteira Victoria Budel, que tem experiência de cinco anos na arte. "A comunidade sente falta do Gramadão, por isso,

SARA CHEIDA / ITAIPU BINACIONAL

Iniciativa vai colorir parte da cidade e garantir emprego para grafiteiros. Projeto-piloto começou pelo Gramadão, nesta segunda-feira (22)

O grafite também vai colorir os tapumes na Avenida Paraná e na Rua Perdigão

enquanto não podem utilizar o espaço
de lazer, vão poder apreciar uma exposição de arte a céu aberto."
Enquanto Victória escreve palavras
positivas, outro grafiteiro, Davi Souza, é
o responsável pelos desenhos. "Vamos
mostrar a molecada soltando pipa, jogando bola ou curtindo um violão, como é o
cotidiano do Gramadão", afirmou. "Ah,
tem que fazer as crianças descendo o barranco de papelão", lembrou Victória. "Claro, isso não pode faltar", concluiu Davi.
GENTILEZAS URBANAS
A ideia da grafitagem com o tema Gentilezas Urbanas nasceu ainda no final do
ano passado, numa tentativa de ajudar

profissionais que perderam empregos em
decorrência dos problemas econômicos
e sociais provocados pela covid-19. Pouco a pouco, Itaipu buscou alternativas
para diminuir esse impacto, com uma
espécie de força-tarefa do bem.
As obras de Itaipu, com investimentos na ordem de R$ 2,5 bilhões, geram
mais de 2 mil empregos no total. Em
2020, a usina fez vários convênios para
ajudar, de forma emergencial, categorias
afetadas pela pandemia. Entre eles estão
o Programa Capacita Guias, que garantiu
bolsa-auxílio de R$ 450 para 150 guias
de turismo, durante três meses, e uma
live solidária que arrecadou R$ 80 mil
para profissionais do setor.

Ninguém resiste a uma
boa massa preparada com
muita dedicação e carinho.
Pensando nisso, o Agora
Paraná decidiu compartilhar
receitas deliciosas de
macarronadas para que você
se inspire e faça sucesso no
almoço de domingo! Confira!

Macarronada
com frango
REPRODUÇÃO GOOGLE

14 mil casos a menos: Transporte volta a operar
após suspensão frear avanço da Covid-19
Depois de duas semanas suspenso,
como ação preventiva para conter o avanço da Covid-19, o transporte coletivo de
Cascavel retornou na manhã desta segunda-feira (22) com uma série de medidas
de segurança adotadas. A suspensão do
transporte surtiu efeito e reduziu a disseminação do vírus. Uma estimativa feita com base no número de passageiros
que usam o transporte coletivo - são 35
mil todos os dias - e nas estatísticas de
casos ativos, estimou que, do dia 2 até o
dia 14 de março, 14.250 pessoas deixaram de ser infectadas com a suspensão
do serviço.
"Graças a Deus os números deram
uma estabilizada. Na verdade nós freamos, colocamos um teto na velocidade
da contaminação. A suspensão do transporte coletivo foi ferramenta extraordinária. Deixamos de ter uma quantidade
enorme de contaminação, mas tudo isso
nos lembra que é preciso rigor nessa questão, mantendo o distanciamento e toda a
parte de higiene para que nós possamos,
daqui para frente, diminuir o número de
casos", afirma o prefeito Leonaldo Paranhos.
Os casos ativos também foram reduzidos pela metade. No dia 2 de março,
quando o transporte deixou de circular,
o número de casos ativos estava em 1.084
pessoas. No boletim epidemiológico divulgado no último sábado (20), os casos
ativos caíram para 553, uma redução de
49% no número de infectados. Casos ativos são aquelas pessoas que estão com o
vírus e podem transmitir a outra pessoa.

VANDERLEI FARIA/SECOM

Uma série de medidas foram adotadas para garantir o transporte dos passageiros com segurança.
Suspensão do transporte reduziu pela metade o número de casos ativos
"Graças a Deus os números deram uma estabilizada. A suspensão do transporte
coletivo foi ferramenta extraordinária", afirma o prefeito Leonaldo Paranhos

SEGURANÇA
Para garantir o retorno em segurança,
uma série de medidas foram adotadas.
"Nós estamos dando atenção especial para
isso. As empresas afixaram nos ônibus a
capacidade limite de cada veículo com a
restrição de 50%. Pedimos que os passageiros nos ajudem nessa fiscalização. Nós
reforçamos a fiscalização nos terminais
no horário de pico. Estamos observando
essa capacidade na saída dos terminais,
mas no trajeto nós precisamos do apoio
dos usuários, inclusive os motoristas
podem nos contactar diretamente para
encaminhamento de veículos extras",
destaca a presidente da Transitar, Simoni Soares. Dentro dos veículos estão disponíveis álcool em gel, assim como nas

extremidades de cada terminal. Agentes
também estão espalhados nos terminais
para auxiliar na assepsia com álcool.
Algumas restrições foram impostas,
como a lotação máxima de 50% dos ônibus. As empresas deverão utilizar a frota
total - 135 veículos - nos horários de pico.
Além disso, foi reativada a Linha Expresso (linha direta), entre os terminais Leste/Oeste. Essa linha terá circulação pelas
ruas Paraná, Erechim e Rio Grande do
Sul.
As empresas deverão, ainda, deixar
carros extras nas proximidades dos terminais para acionamento imediato, em
caso de excesso de passageiros. O sistema de transporte irá funcionar das 6h às
20h.

INGREDIENTES:
1 k de frango picado (pode ser coxa
e sobrecoxa)
3 dentes de alho picados sal e pimenta a gosto
3 colheres (sopa) de óleo 1 cebola
picada
1 colher (sopa) de colorau
1/2 xicara de água 6 tomates picados
1/2 xicara de extrato de tomate
manjericão ou tomilho a gosto
cheiro verde a gosto
queijo parmesão ralado a gosto
Macarrão

MODO DE PREPARO:
1. Cozinhe o macarrão até ficar de
seu agrado
2. Tempere o frango com o alho,
sal e pimenta e deixe por 30 minutos.
3. Esquente uma panela com o
óleo e refogue o frango até que fique
dourado, adicione a cebola e continue
refogando por mais 5 minutos.
4. Adicione o colorau, água, tomates, extrato de tomate, manjericão e
misture bem, tampe a panela e deixe
cozinhar em fogo baixo por aproximadamente 30 minutos, se for preciso
adicione mais água.
5. Cozinhe o macarrão e escorra,
sirva com o molho e queijo parmesão
ralado a gosto.
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Deputado pede urgência na redistribuição dos kits
de merenda escolar no Paraná durante a pandemia

E

m requerimento protocolado na Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado
estadual Luiz Fernando Guerra
(PSL) solicita esclarecimentos ao
governador do Estado, Carlos
Massa Ratinho Junior, e ao secretário de Educação e Esporte,
Renato Feder, sobre a suspensão da distribuição dos kits de
merenda escolas para famílias
de alunos na rede pública estadual de ensino que fazem parte
de programas sociais, e a adoção de providências para sua
urgente retomada.
Esta importante iniciativa
social foi implantada pelo Poder
Executivo no início da pandemia por meio do Decreto n.4319/
2020. À época o deputado Guerra havia protocolado um requerimento propondo que os demais alunos e seus familiares em
situação vulnerável da rede pública estadual fossem beneficiados com a distribuição de alimentos, não somente aqueles
inscritos no Bolsa Família.
Os kits, compostos por arroz,
feijão, macarrão, farinha de milho, açúcar e óleo de soja, entre

DÁLIE FELBERG/ALEP

Requerimento foi encaminhado ao governador Carlos Massa Ratinho Junior e ao secretário estadual de Educação, Renato Feder

Deputado Luiz Fernando Guerra (PSL)

outros alimentos, foram distribuídos nas 2.143 unidades escolares e beneficiavam diretamente as famílias de 231 mil alunos, regularmente inscritos em
programa social. Eles foram enviados para as escolas por meio
do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional
(Fundepar), e cada instituição recebia a quantidade correspondente ao número de alunos matriculados.
A ação foi organizada com o
intuito de manter as refeições

dos estudantes que, em virtude
da pandemia, deixaram de fazêlas nas escolas. Neste ano, entretanto, as entregas foram suspensas.
"A crise causada pela pandemia de Covid-19 trouxe inúmeros problemas para a população,
causando o empobrecimento de
muitos paranaenses por conta
do desemprego e perda de renda. Sendo assim, a retomada da
entrega dos kits de merenda vai
garantir que muitos estudantes
e suas famílias tenham acesso fa-

cilitado aos alimentos durante o
período de suspensão das atividades escolares", reforçou o deputado. O requerimento também destaca ainda que, caso
haja necessidade, os órgãos e
entidades competentes poderão
requisitar o auxílio da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil e das forças de segurança vinculadas à Secretaria Estadual de
Segurança Pública (Sesp) para
colaborar com a entrega dos kits
das merendas.
Da mesma forma, o documento ressalta "que para garantia do abastecimento de gêneros
necessários e essenciais à população, os municípios do Estado
do Paraná deverão considerar,
em regime de colaboração no
enfrentamento da emergência de
saúde pública, a adoção de todas as medidas necessárias para
que não restrinjam o ingresso e
a saída de pessoas e veículos de
seus limites territoriais ressalvadas aquelas estabelecidas pelas
autoridades sanitárias competentes, conforme estabelecido na
Lei Federal nº 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020".

Os atletas Gustavo Saldo, de
17 anos, Rafaela Raurich, 20, e
Fernanda Goeij, 20, trouxeram
7 medalhas (5 ouros, 1 prata e 1
bronze) para Curitiba no Campeonato Sul-Americano de Esportes Aquáticos, que aconteceu
em Buenos Aires (Argentina), de
16 a 19 de março.
Os jovens são beneficiários
do Programa de Incentivo ao
Esporte da Prefeitura de Curitiba, coordenado pela Secretaria
Municipal do Esporte, Lazer e
Juventude (Smelj), e ajudaram
a Seleção Brasileira de Natação
a conquistar o 2º lugar geral da
competição internacional.
Gustavo Saldo conquistou já
no primeiro dia (16) a medalha
de ouro na prova de 4x200m Livre, integrando a equipe do
revezamento masculino formada
ainda por Murilo Sartori, Pablo
Vieira e Lucas Peixoto, que fecharam a prova em 7m24s32. A

SATIRO SODRÉ/CBDA

Atletas curitibanos são destaque no Campeonato Sul-Americano

Na imagem, Rafaela Raurich

segunda medalha do atleta de
Curitiba veio no último dia da
competição, ao conquistar o
ouro nos 200m borboleta, com
o tempo de 1m58s76.
Um dos destaques da competição, a curitibana Rafaela Raurich subiu ao pódio todos os
dias, trazendo na bagagem 5
medalhas, sendo 3 de ouro, 1

prata e 1 bronze. Ainda no primeiro dia da competição (16) a
equipe do revezamento feminino, com Rafaela Raurich, Giulia
Chicon, Fernanda Andrade e
Sofia Rondel, conquistou o ouro
ao completar a prova dos
4x200m - Livre em 8m15s35,
mais de 5 segundos à frente da
Argentina. Rafaela conquistou

também na quarta-feira (17) a
medalha de ouro nos 200m Livre (2m01s83), na quinta (18)
o bronze no revezamento
4x100m - Livre e, para fechar
como o grande destaque no último dia da competição, conquistou a medalha de ouro nos
200m borboleta. Em seguida,
voltou à piscina para ganhar a
prata nos 400m - Livre.
Fernanda de Goeij, que ainda está se recuperando de problemas de saúde, conquistou a
4ª colocação nas provas de 50m
costas, com o tempo de 29s62,
e nos 100m costas, com o tempo de 1m03s20. Apresentando
um bom ritmo de nado durante
as disputas e somando pontos
importantes, a atleta curitibana
contribuiu para a 2ª colocação
geral da Seleção Brasileira na
competição. O Brasil ficou atrás
somente da seleção anfitriã da
Argentina.
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Horóscopo do Dia
ÁRIES - Mantenha as coisas da forma mais natural possível, carregue a ao
seu lado a grande e forte
energia que vem do astro
rei.
TOURO - Você receberá
uma missão que pode
cumprir, mas para isso
precisará deixar algumas
outras coisas para trás. O
planeta Marte e o distante planeta Plutão irão fazer com que fique mais
depressiva agora.
GÊMEOS - Procure ficar
longe de tudo que gere
uma perigosa curiosidade
sobre aquilo que não lhe
pertence neste momento.
O Ar pode até ser seu
amigo, mas não fará tanta
diferença agora.
CÂNCER - Poderá ir diretamente ao encontro do
que estiver emocionalmente ligado a você agora. O planeta Marte fará
coisas boas com essas
suas emoções neste momento.
LEÃO - O planeta gasoso
Netuno mandará um
grande brilho azul para
você, isso mostrará o seu
lado mais carismático.
VIRGEM - Terá algumas
dificuldades para se manter firme, pois tudo tende a ser mais frágil neste
momento. O elemento
Terra aparecerá favoravelmente para você.
LIBRA - As movimentações que ocorrem em
grande escala irão ser
muito interessantes, o
planeta Saturno trará
uma nobre energia para
você. Ficará em uma balança bem equilibrada
agora.
ESCORPIÃO - No planeta Plutão poderá resgatar
determinadas coisas que
ficaram muito distantes
de você agora. Se quer
vencer precisa focar em
tudo o que pode fazer
para evoluir.
SAGITÁRIO - Sua fonte
inesgotável de energia se
encontrará no planeta de
Júpiter agora, com muitas
coisas boas.
CAPRICÓRNIO - No planeta de Marte virá toda a
energia possível para a
sua constelação mudar de
boa forma. Tudo virá a lhe
transformar da melhor
forma possível.
AQUÁRIO - O que acontecer no planeta Mercúrio
fará uma grande diferença na sua vida pessoal.
PEIXES - Na passagem do
satélite Lua virão momentos muito bons para você
que é do signo de Peixes.
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Dicas para ajudar na alfabetização
das crianças durante a pandemia
A

alfabetização é um dos
períodos mais desafiadores da vida escolar. Durante a pandemia, os pais tiveram que participar mais ativamente dessa etapa importante. Lucila Sarteschi, Coordenadora dos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental do Colégio Renascença, explica que
uma das maiores dificuldades
está relacionada à escrita tanto o desenvolvimento motor, quanto à passagem da letra bastão para a letra cursiva.
No entanto, a educadora ressalta que a parceria entre a
escola e a família pode gerar
frutos positivos sempre. Para
isso, a pedagoga separou algumas dicas de atividades e
brincadeiras que ajudam na
alfabetização das crianças:
PEÇA AJUDA NA LISTA
DE COMPRAS
No que diz respeito à alfabetização dentro de um formato remoto, os pais podem
convidar os filhos a escreve-

DIVULGAÇÃO

A Coordenadora do Ensino Fundamental, Lucila Sarteschi, separou 3 dicas que podem acelerar a alfabetização dos pequenos

Dicas de atividades e brincadeiras que ajudam na alfabetização das crianças em casa

rem listas de compras, lugares a serem explorados, roupas, entre outros. Listas estimulam as crianças a organizarem seu pensamento e fazem parte do "escrever com
sentido".

BILHETES PELA CASA
A escrita de bilhetes e convites também é uma excelente ferramenta, pois os textos
são curtos, de fácil compreensão e cumprem um papel
social. Por meio deles, pais e

filhos podem estreitar laços
de confiança e segurança, tão
importantes neste momento.
Além disso, essa brincadeira
também pode ajudar com que
as crianças elaborem os sentimentos e os comuniquem.

CULTIVAR A LEITURA
De acordo com a profissional, a parceria dos pais é
importante também com a leitura de diferentes gêneros textuais, como: crônicas, poesias, gibis, contos. Desta forma,
estimulam e demonstram a
importância desta habilidade
- não apenas por uma questão educacional, mas também
porque pode ser um hábito
divertido e prazeroso. Ainda
assim, a pedagoga tranquiliza
os pais sobre as possíveis lacunas por falta de um contato. O planejamento pedagógico de 2021 está revisitando
estes pontos sensíveis. "Algumas conquistas educacionais
exigem tempo, observação,
treino, persistência e contato
físico, por exemplo: aprender
a posicionar o lápis na pauta
e realizar movimentos corretos e precisos. Mas essa questão será possível recuperar
nos anos seguintes de escolaridade, além de outras relacionadas à gramática e ortografia", finaliza.
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Cinthia Genguini

Meri Rocha

Congratulações à Cinthia Genguini, secretária
municipal de Comunicação de Curitiba, que
completou mais um ano de vida nessa sexta-feira (19).
Desejo a você muita saúde, paz e felicidade sempre!

Meri Rocha, nessa
quarta-feira (24) 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! Parabéns!

Aldemir Demir Batista

Cumprimentos do jornal ao querido Aldemir Demir
Batista, diretor da gráfica Press Alternativa,
que aniversaria nessa quarta-feira (24).
Desejo a você muita saúde, prosperidade e conquistas.

Anderly Zargiski

Anna Cláudia Aimone

Suzana Vieira

Anderly Zargiski, desejo que nesta terça-feira
(23) 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, Anna Cláudia
Aimone. Desejo que quarta-feira (24) você esteja
próxima de quem você ama e que a vida sempre
te sorria e te faça colher bons frutos!

Feliz Aniversário, Suzana Vieira! Que essa
quarta-feira (24) seja um dia inesquecível e o
início de um novo ciclo em sua vida, desejo que
seja cheio de felicidade e muitas realizações!

