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Secretário pede que gestores intensifiquem vacinação nos municípios

O

secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, afirmou nesta terça-feira (26), em
reunião online com a diretoria do Conselho de
Secretarias Municipais de Saúde do Paraná
(Cosems/PR) e secretários municipais, que o
trabalho em conjunto entre o Estado e os municípios deve ser o ponto forte para a efetivação
da vacinação contra a Covid-19. O secretário
falou sobre a necessidade de otimizar e acelerar a vacinação. Segundo ele, desde que o Paraná recebeu o primeiro lote das vacinas, o Estado tem se esforçado para entregar os imunizantes com rapidez aos municípios.
"Conseguimos entregar em todos os municípios do Paraná em pouco mais de 26 horas",
disse. "Isso foi um feito enorme para a saúde
pública. Porém, dependemos que as equipes
municipais de saúde sigam com o trabalho da

AEN

Vacinação deve ocorrer com prioridade e rigidez no cadastro dos vacinados. Grupos prioritários devem ser seguidos em todos os 399 municípios

Em ordem de grupos prioritários estipulada
pelo Ministério da Saúde, o Paraná organizou a
distribuição proporcional à quantidade de doses
recebidas e enviou para cada cidade o quantitativo

ponta, e assim conseguiremos efetivar a nossa
vacinação e avançar aos outros grupos logo que
tenhamos mais doses das vacinas".
Esta campanha de vacinação é diferente de
outras porque o cadastro dos vacinados deve
ocorrer de forma nominal no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações
(SI-PNI). Dessa forma, os vacinadores devem
incluir todos os dados do usuário que será imunizado.
O secretário Beto Preto reforçou que o cadastro nominal é uma forma de segurança para
o bom andamento da campanha de imunização. "Além de melhor acompanhamento dos
números de doses aplicadas, sabemos que esse
sistema é de suma importância para que os órgãos de controle possam acompanhar se os grupos prioritários estão sendo cumpridos", disse.

Com a volta às aulas presenciais, os operadores de transporte escolar de Curitiba terão
que respeitar os protocolos sanitários da covid19. A Urbanização de Curitiba (Urbs) determinou que as vans que transportam os estudantes
tenham ocupação máxima de 70% e disponibilizem álcool gel. O uso de máscara é obrigatório.
As 140 mil crianças e estudantes da rede
municipal de ensino de Curitiba iniciarão o
ano letivo de 2021 no dia 18 de fevereiro em
modelo híbrido - parte deles irá presencialmente para a unidade e os demais acompanharão
os conteúdos por meio de videoaulas, como tem
ocorrido desde abril devido à pandemia do novo
coronavírus. A escolha do modelo caberá as
famílias.
PANDEMIA
Durante o período de escolas fechadas, a
Prefeitura de Curitiba adotou medidas para
reduzir o impacto da pandemia no setor de
transporte escolar.
Em 2020, as vistorias dos veículos do serviço de transporte escolar realizadas a partir do
segundo semestre de 2019 foram aceitas para
efetivação do cadastro junto à Urbs. As novas
vistorias começam no dia 25 de janeiro visan-

LUIZ COSTA/SMCS (ARQUIVO)

Transporte escolar terá limite de ocupação de 70%

O cronograma está disponível no site da Urbs (https:/
/www.urbs.curitiba.pr.gov.br/transporte/escolar)

do atender aos estudantes com segurança após
o retorno das atividades escolares. O cronograma está disponível no site da Urbs (https://
www.urbs.curitiba.pr.gov.br/transporte/escolar).
Além da prorrogação do prazo de cadastramento e de renovação de vistoria dos veículos,
a Prefeitura concedeu parcelamento da outorga e isenção de taxas de serviços realizados pelo
Município.
A primeira parcela do Preço Público do ano

de 2020 referente às autorizações do Serviço
de Transporte Escolar (STE) deverá ser quitada
até 31/03/2021, sendo que a data de vencimento da segunda parcela fica programada para
trinta dias após o retorno das atividades escolares e limitada à 31/12/2021. A taxa de outorga
é de R$ 640.
Os autorizatários também terão o benefício, até o 31/3, de isenção das taxas cobradas
pelos serviços realizados pela Urbs, como licença cadastral de condutor/monitor e vistoria
veicular, emissão de licença provisória de condutor, certidões, dentre outros. Juntos, esses
valores somam R$ 150.
De acordo a Urbs, há 914 vans cadastradas
na cidade. Juntas, têm capacidade para transportar 24 mil alunos em todos os turnos. A Urbs
controla o serviço, emite as licenças, fiscaliza o
trabalho dos operadores.
O setor de transporte escolar na capital tem
cerca de 218 empresas ativas. Metade desse
número é formada por Microempreendedores
Individuais (MEIs), que também foram beneficiados por medidas da Prefeitura para combater o impacto econômico da pandemia, como a
prorrogação, no ano passado, do pagamento do
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISS).

Publicações
LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL SIMPLIFICADA
A BRASFEN TORNEARIA MECANICA LTDA, CNPJ 03.121.937/
0001-03, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente - SEMMA/Pinhais a Licença Ambiental Municipal Simplificada nº 12/2021, para fabricação de equipamentos e rolamentos
para fins industriais e serviços de usinagem, tornearia e solda, sito à
Rua Wanda dos Santos Mullmann, 1666, bairro Estância Pinhais,
município de Pinhais/PR.
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA
AMBIENTAL MUNICIPAL SIMPLIFICADA
A pessoa jurídica ODONTO RIVEROS LIMITADA, inscrita no CNPJ
40.146.802/0001-29 torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA/Pinhais a Licença Ambiental
Municipal Simplificada para exercer a atividade de odontologia, sito
à Rua Maria Antonieta dos Santos, n.º 342, bairro Maria Antonieta,
município de Pinhais/Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
MAKHOUSE IND E COM DE REVESTIMENTOS E TINTAS LTDA,
CNPJ 97499370/0001-57 torna público que irá requerer ao IAP, a
Renovação da Licença de Operação nº 159314-R3 até 10/05/2021,
para Fabricação de Tintas, Vernizes e Revestimentos Acrílicos a Base
de água. A ser implantada na Rua Inajá, nº1048, Emiliano Perneta,
Pinhais PR.

SÚMULA DE REQURIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
BAUNGARTEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ:
03.911.368/0001-08 torna público que irá requerer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de CURITIBA/PR, a Licença Prévia para
FABRICAÇÃO DE ADESIVOS E SELANTES e FABRICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTES, SOLVENTES E PRODUTOS AFINS a ser implantada NA RUA FLAVIO LISBOA DA SILVA, 41 - BRCAO 2, BAIRRO:
CIDADE INDUSTRIAL, CURITIBA PR, CEP: 81.290-235.

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

Horóscopo do Dia
ÁRIES - O astro rei tende a diminuir e muito os
aspectos do seu forte
stress, por este motivo
será auxiliado.
TOURO - Algumas das
tuas ações estarão em
desencontro com as
suas necessidades. Filtre o máximo possível
das coisas que pretende falar neste dia.
GÊMEOS - Tende a evidenciar muito mais as
contradições que vem
carregando com você já
faz um tempo. Essas
coisas não serão saudáveis para você neste
momento.
CÂNCER - Alguns sentimentos ficarão em
uma situação bem desfavorável neste momento da sua vida.
LEÃO - Poderá vir a demonstrar que sua mentalidade tem capacidade de evoluir e sair um
pouco da caixinha.
VIRGEM - Agir de forma mais prática fará
com que você possa a
realizar algumas coisas
que pareciam não sair
do lugar na sua vida.
LIBRA - Sendo uma
pessoa diplomata fará
com que essa constelação evolua de forma
subliminar.
ESCORPIÃO - Você se
demostrará como alguém muito determinado para pode crescer e
fazer tudo o que deseja.
SAGITÁRIO - A sua linha de raciocínio será
bem mais refinada do
que você está acostumada. O componente Fogo
tende a fortalecer um
pouco a sua felicidade
neste dia.
CAPRICÓRNIO - Algumas modificações estarão bem mais condizentes com o que ocorre no
campo do romance.
AQUÁRIO - Você irá
mostrar tudo o que sua
força pode fazer para
indicar uma grande resistência sobre determinados problemas.
PEIXES - Com muito
charme e elegância irá
transmitir uma energia
agradável e atraente
para algumas pessoas
neste momento.

