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Pinhais está preparada
para receber hoje os alunos

Zoológico de Curitiba reabre hoje
DANIEL CASTELLANO/SMCS

PMP

PÁGINA 12

PÁGINA 8
Neste primeiro momento retornam presencialmente
os alunos das escolas, e a partir do dia 1º de março dos Cmeis

Serão permitidos 1,5 mil visitantes simultâneos,
limite calculado com base na área de circulação disponível

Saúde confirma cinco casos de infectados
com a variante brasileira da Covid-19
PREVISÃO
DO TEMPO
KEVIN CAPOBIANCO

A Vigilância Ambiental
de Piraquara alerta sobre o
combate à dengue durante o verão

PÁGINA 9

Ampliação da pista do
Aeroporto de Foz do Iguaçu
será concluída em abril

DIVULGAÇÃO

SARA CHEIDA/ITAIPU BINACIONAL

Máxima 28 graus e mínima 14 graus
em Curitiba e RMC.
Na imagem Porto de Paranaguá.
Nesta quinta-feira, as condições do tempo são de estabilidade em grande parte das regiões
paranaenses. Apenas entre a Serra do Mar e as praias, há previsão
de chuvas fracas e isoladas (preferencialmente a partir da tarde).
As temperaturas apresentam
grande variação ao longo do dia
nas diversas regiões do estado.
Dólar/Euro Cotações (em R$)
MOEDA

COMPRA

VENDA

Euro

6,516

6,518

Dolar Com.

5,414

5,415

Dolar Tur.

5,437

5,570

Se souber de algum local que não segue as orientações de prevenção
contra à dengue, denuncie para a Vigilância Ambiental 3590-3764
ou Ouvidoria da Secretaria de Saúde 3590-3729
PÁGINA 6

Imagem do dia 28 de fevereiro de 2020,
quando a ampliação da pista foi anunciada

PÁGINA 10

Cascavel

Almirante Tamandaré

Inaugurada a pavimentação da rua
Estados Unidos no bairro São Francisco
PÁGINA 7

Após período de chuvas, Prefeitura intensifica
limpeza e roçada em espaços públicos
PÁGINA 11
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Bastidores

CMC aprova garantia de vagas de estacionamento a autistas
RODRIGO FONSECA/CMC
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Núcleos de Esporte e Lazer da
Prefeitura de São José dos Pinhais
retomam atividades no próximo dia 22
Matrículas já podem ser feitas no Núcleo de Esporte e Lazer
de cada região. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo telefone
PMSJP

A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) aprovou, na
sessão desta quarta-feira (17), projeto de lei que pretende
garantir aos portadores do Transtorno do Espectro Autista
(TEA) o acesso às vagas de estacionamento, embarque e
desembarque reservadas à pessoa com deficiência (PcD).
A proposta é do vereador Mauro Bobato (Pode) e foi acatada em primeiro turno unânime, com 35 votos favoráveis. A ideia é alterar a ementa e três dos cinco artigos 1da
lei municipal 10.592/2002, que dispõe sobre as vagas de
estacionamento, embarque e desembarque destinadas à
PcD. A norma contempla os órgãos públicos municipais e
estabelecimentos privados, além das vagas do Estacionamento Regulamentado (EstaR). Nesses locais, segundo a
legislação vigente, as vagas especiais devem ser sinalizadas com o símbolo internacional de acesso (cadeira de rodas azul).

Saúde ressalta a importância da gestão
das doses das vacinas contra a Covid-19
Prefeituras devem gerenciar as doses para que o processo de imunização siga o ritmo correto. A distribuição
das vacinas é feita proporcional à população do público
alvo específico. O Brasil é um país continental, com diferentes aspectos estruturais, logísticos e culturais. Nesse país
gigante, a aplicação de doses em alguns municípios está
acontecendo mais rapidamente do que em outros. Capitais como o Rio de Janeiro e outras cidades grandes conseguiram acelerar a vacinação. Isso porque têm uma estrutura de Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Vereadores confirmam Educação
como atividade essencial em Curitiba
Por 22 a 11 os vereadores da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) confirmaram, em segundo turno, a inclusão
da Educação no rol de atividades essenciais da capital do
Paraná durante a pandemia do novo coronavírus. Igual
ocorreu na véspera, o debate durou mais de três horas.
Com isso, a iniciativa protocolada por Amália Tortato
(Novo), Indiara Barbosa (Novo) e Denian Couto (Pode),
agora referendada pelo Legislativo, será analisada pela Prefeitura de Curitiba após a redação final passar pelo plenário.

Amazonas deve ser primeiro a vacinar toda a população
O Amazonas deve ser o primeiro estado brasileiro a ter
vacinação plena contra a Covid-19, informou o ministro
da Saúde, Eduardo Pazuello, em reunião com os 13 prefeitos da Região Metropolitana de Manaus. Eles começarão a
vacinar, a partir de 22 de fevereiro, o público-alvo a partir
de 50 anos de idade. A reunião foi realizada no Centro
Integrado de Comando e Controle (CICC), onde funciona
o comitê de crise instalado pelo Ministério da Saúde (MS)
em Manaus.

Nesse momento, o retorno às atividades são para adultos com idade entre 18 e 59 anos

R

espeitando todos os
protocolos básicos de
prevenção à Covid-19 - uso
de máscara, álcool em gel
70% e distanciamento - a Secretaria Municipal de Esporte
e Lazer (Semel) da Prefeitura
de São José dos Pinhais informa que as atividades esportivas oferecidas pelos Núcleos
de Esporte e Lazer do município retornam as atividades
no próximo dia 22 de fevereiro.
Nesse momento, o retorno
às atividades de esporte e lazer nos núcleos é para adultos com idade entre 18 e 59
anos.

Entre as atividades esportivas ofertadas estão futebol,
futsal, vôlei, basquete, handebol, além do vôlei de praia,
treino funcional, caminhada
orientada, atletismo, xadrez,
ginástica rítmica, ginástica
aeróbica e ritmos, e outras.
Matriculas já podem ser
feitas no núcleo esportivo de
cada região, confira todos os
endereços abaixo. Dúvidas
também podem ser esclarecidas pelo telefone de cada núcleo.
MEDIDAS DE PREVENÇÃO
E RETORNO GRADATIVO
DAS ATIVIDADES

Adotadas de acordo com a
atual evolução da epidemia
no município, as medidas de
prevenção e combate à Covid-19 podem ser alteradas
conforme o Boletim Epidemiológico, diário, da cidade e
revogadas pela Administração
Municipal caso haja necessidade.
A Prefeitura salienta que a
reabertura do comércio e retorno gradativo das atividades
(e a sua manutenção) estarão
dependentes do Governo do
Estado, do comportamento
das pessoas e dos índices de
contaminação por Covid-19
na cidade.
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Hemepar: 850 pessoas precisam de
doadores de medula compatíveis no Brasil
"O

Brasil tem o terceiro maior cadastro
de doadores de medula do
mundo, com 5,3 milhões
de inscritos, mas precisamos de um cadastro muito maior. Hoje temos 850
pessoas na fila esperando
um doador compatível",
alertou a bióloga Jaqueline Morcelli Castro, do setor de hematologia do Hemepar (Centro de Hematologia e Hemoterapia do
Paraná, que é uma unidade da Secretaria de Estado da Saúde). Ela participou, nesta quarta-feira
(17), da Tribuna Livre, na
Câmara Municipal de Curitiba.
Neste mês, é realizada
a campanha Fevereiro Laranja, de combate à leucemia. Por isso o Hemepar
foi convidado pela Comissão Executiva - formada
por Tico Kuzma (Pros),
presidente, Flávia Francischini (PSL) e Professora
Josete (PT), primeira e segunda secretárias - para
apresentar aos vereadores
um panorama da doação
de medula óssea no país.
Jaqueline Castro pediu
apoio na luta contra a desinformação sobre o tema,
pois o medo infundado
seria uma das principais
causas da baixa adesão da
população.
"Tem muitas pessoas
com medo de se cadastrarem por confundirem medula óssea com medula
espinhal. A espinhal é um
tecido nervoso e a óssea
está dentro de todos os
ossos, é o tutano", afirmou
a bióloga do Hemepar. Segundo seu relato, é importante que os voluntários
conversem sobre isso com

RODRIGO FONSECA/CMC

A bióloga Jaqueline Morcelli Castro, do setor de hematologia do Hemepar participou, nesta quarta-feira (17), da Tribuna Livre, na Câmara Municipal de Curitiba

Bióloga Jaqueline Castro, do Hemepar, participa da Tribuna Livre na CMC

seus familiares, pois são
frequentes os casos de
doadores compatíveis que
na hora de salvar uma
vida acabam desistindo,
pois seus cônjuges ou pais
se opõem à doação, por
desconhecimento dos
procedimentos.
Castro explicou que a
doação pode ser realizada
extraindo a medula do
osso ilíaco (também conhecido como osso da bacia), num procedimento
que dura 90 minutos e
coleta menos de 10% da
medula ali depositada.
Mas que também pode ser
obtida do sangue periférico, numa abordagem muito semelhante a uma doação simples de sangue, ou
ainda coletado do cordão
umbilical de recém -nascidos. "A pessoa faz um
cadastro no hemocentro e
com uma pequena amostra de sangue é feita a tipagem", resumiu a profissional do Hemepar.
Só com o aumento do

número de voluntários
cadastrados haverá mais
chance de uma pessoa
que precisa do transplante obter um doador de
medula compatível. "Tem
que fazer mais campanhas
informativas, para lidar
com o desconhecimento e
com o medo. E os voluntários já cadastrados precisam manter seus dados
atualizados, para que possam ser localizados", disse Jaqueline Castro. Nos
últimos cinco anos, na
Grande Curitiba, aproximadamente 200 compatibilidades não resultaram
em doação, na sua maioria ou por desistência do
doador (72), ou pela impossibilidade de localizálos (83).
"Se você tem um irmão,
a chance dele ser compatível é de 25%. Na família,
é menos de 5%", disse a
bióloga, para explicar a
importância do cadastro,
pois fora da família é no
Registro Nacional de Do-

adores de Medula Óssea
(Redome) que a compatibilidade será procurada.
"A chance de ter um doador compatível [entre os
cadastrados no Redome]
no Brasil é de 1 em
100.000. Se não conseguir, e passar [a busca]
para os outros países, a
chance sobe para 1 em
1.000.000. É uma loteria
conseguir doador compatível".
"O câncer é a principal
causa de morte no Brasil
e 2% a 3% deles acontecem em crianças. São
mais de 10 mil diagnósticos de câncer por ano no
país entre crianças e jovens de 1 a 19 de anos,
sendo que as leucemias
são 30% disto", disse Jaqueline Castro. Para ela, é
preciso mais participação
dos homens, pois hoje as
mulheres se cadastram
bem mais como doadoras
(aproximadamente 60%),
mas são eles quem mais
recebem as doações (aci-

ma de 85% dos transplantados).
O vereador Jornalista
Márcio Barros (PSD) relatou que perdeu uma criança em razão de uma doença rara, numa circunstância em que nem ele, nem
a mãe foram compatíveis,
mas a irmã mais velha era.
Contudo, infelizmente
não houve tempo de efetivar o transplante e a criança faleceu antes. "Falta
encontrar uma comunicação simples, didática e
acessível para todas as
pessoas. Elas têm que ter
a noção de como é simples salvar uma vida começando só com um cadastro", afirmou.
Professora Josete (PT)
sugeriu que o poder público utilize a verba da publicidade institucional
não para divulgar obras,
"que são obrigação", mas
para campanhas [de saúde pública] como essa que
você coloca aqui. Ainda
há muita desinformação e
é preciso esclarecer que
não há risco para o doador", disse. Amália Tortato (Novo) pediu que os
vereadores de Curitiba
aproveitem a ocasião para
utilizar suas redes sociais
para informar a respeito
do assunto.
COMO FAZ PARA DOAR?
Procure um hemocentro da sua região para fazer o cadastro de doador
voluntário de medula óssea. Em Curitiba, pode ser
no Hemepar, que fica na
travessa João Prosdócimo,
145, no Alto da XV, logo
atrás do Hospital Oswaldo
Cruz. O telefone da unidade é (41) 3262-7676.
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Em 2020 foram investidos quase
R$100 milhões na Saúde em Pinhais
I

nvestir em saúde está
entre as prioridades da
administração municipal. Em
Pinhais, somente no ano de
2020 foram investidos aproximadamente R$100 milhões
nesta área, valor que corresponde a 19,64% do orçamento total da Prefeitura, quando
o percentual exigido constitucionalmente é de 15%.
O demonstrativo referente ao Índice da Saúde, realizado em 2020, comprova o
fato da Secretaria de Saúde de
Pinhais trabalhar, constantemente, para atender a população em diversas especialidades. "E para que essa atuação
seja efetiva e os serviços cheguem até a população, investimos ainda mais do que o
exigido", acrescenta a prefeita, Marli Paulino.

PMP

Pinhais registra um histórico de investimentos destinados à saúde superior aos 15%, sendo que de 2013 a 2019, aplicou, em média, mais de 22% de sua receita para este fim

Pinhais registra um histórico de investimentos destinados
à saúde superior aos 15%, sendo que de 2013 a 2019, aplicou,
em média, mais de 22% de sua receita para este fim

De maneira geral é esse
valor que mantém as melhorias nas estruturas da saúde,
como reformas e ampliações
das unidades de saúde, inclu-

sive nos últimos anos passaram por obras seis unidades.
Além disso, parte deste investimento foi direcionado para
as ações de combate à Covid-

19. Pinhais registra um histórico de investimentos destinados à saúde superior aos
15%, sendo que de 2013 a
2019, aplicou, em média,
mais de 22% de sua receita
para este fim.
"Isso sempre esteve entre
nossas preocupações, oferecer o serviço mais completo
possível. Entendemos as necessidades da população, mas
também sabemos o quão desafiador é cuidar da Saúde,
por isso a importância de trabalharmos em sintonia com
os demais poderes", acrescenta Marli Paulino.
Cabe salientar que a gestão do SUS se dá de maneira
tripartite, ou seja, ao município cabem as ações da atenção primária e alguns serviços
da média complexidade; ao

Estado as de média e alta complexidade, e à União a destinação de recursos que possibilitem a execução dos serviços necessários.
Com estes recursos, nos
últimos anos a Prefeitura de
Pinhais realizou sete edições
do Mutirão da Saúde, com o
objetivo de diminuir a fila de
espera de pacientes que aguardam pelo atendimento de especialidades médicas; também fez reformas e ampliações dos equipamentos de
saúde; aumentou equipes de
atendimento; promoveu campanhas de prevenção e conscientização; melhorias nas clínicas odontológicas; horário
estendido em diferentes unidades para ampliar o acesso,
especialmente para o trabalhador.

São José dos Pinhais

A Prefeitura de São José
dos Pinhais, por meio da
Secretaria de Meio Ambiente (Semma), pede o auxílio
da população para reduzir
as ocorrências de vandalismo, furtos e arrombamentos
nos parques e vias públicas
da cidade. Os moradores
que perceberem qualquer
movimentação relacionada
a este tipo de ocorrência
podem realizar denúncias
através do número 153 ou
0800 153 0800, com a Guarda Municipal ou no 33831313, na Secretaria de Meio
Ambiente. Somente no mês
de janeiro de 2021, foram

PMSJP

Atos de vandalismo podem ter responsabilização criminal e cível

As denúncias podem ser feitas através do número 153 ou 0800 153 0800,
com a Guarda Municipal ou no 3383-1313, na Secretaria de Meio Ambiente

quebradas mais de 50 floreiras na Rua XV de novembro.
Além disso, segundo informações da Semma, regularmente também são avariados ou furtados espaços no
Parque São José, Parque Linear e nos Cemitérios Municipais.
A depredação do patrimônio público é um ato que
não causa prejuízo somente
ao Estado, mas a toda a sociedade. Os crimes são passíveis de punição, de acordo com a Lei nº 2.848/40,
artigo 163, que prevê detenção de 6 (seis) meses a 3
(três) anos e multa.

INSTITUCIONAL
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Pinhais

Inscrições para o curso de Eletricidade Básica
residencial abrem nesta quinta-feira (18)
O curso tem carga horária de 40 horas e acontece entre os dias 8 e 19 de março, na Unidade Senai de Pinhais
partir desta quinta-feira (18),
estão abertas as inscrições para
o curso de Eletricidade Básica Residencial. A capacitação é ofertada pela
Prefeitura de Pinhais, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Para se inscrever, o candidato interessado deve atender alguns requisitos: ter o ensino fundamental completo, ser maior de 18 anos e residir
no município. A inscrição é realizada
pela internet.
As vagas são limitadas e as informações da matrícula serão enviadas
para o e-mail que o candidato informar no momento da inscrição. As inscrições ficarão abertas enquanto houver vagas disponíveis, e aqueles que
estiverem na lista de espera deverão
aguardar o contato da Agência do Trabalhador de Pinhais. No ato da matrícula, o aluno selecionado deverá apresentar a carteira de identidade ou
motorista e comprovante de residência em seu nome.
O curso de Eletricidade Básica Re-

Todas as informações sobre a capacitação e as inscrições podem ser
obtidas pelos telefones (41) 39125620 ou 3667-0982.

PMP

A

Mais informações sobre a capacitação e sobre as inscrições
podem ser obtidas pelos telefones (41) 3912-5620 ou 3667-0982

sidencial tem carga horária de 40 horas e acontece entre os dias 8 e 19 de
março. Será formada uma turma com
20 alunos e as aulas acontecerão no
período da tarde, no horário das

13h30h às 17h30, na Unidade Senai
de Pinhais.
Ao final do curso o certificado será
enviado para o e-mail do participante.

CONTEÚDO FORMATIVO
Noções de Segurança em Eletricidade: Choque elétrico; Equipamentos
de Proteção Coletiva (EPC) e Equipamentos de Proteção Individual (EPI);
NR - 10. Noções de Eletricidade Básica: Grandezas elétricas; Circuitos elétricos; Instrumentos de medição; Sistema Elétrico Brasileiro: Geração,
Transmissão e distribuição. Instalações Elétricas Prediais: Emendas de
condutores; Interruptor: Simples; Paralelo; Intermediário; Tomada: de Uso
Geral; de Uso Específico; Fotocélula;
Sensor de Presença; Programador Horário; Campainha; Minuteria; Dimmer;
Disjuntores: Termomagnéticos; Residual - DR.
A inscrição deve ser feita por meio
do link: https://www.sympla.com.br/
curso-de-eletricidade-basica-residencial__1124675

De acordo com o Boletim Semanal da Dengue, divulgado no dia 16
de fevereiro, pela Secretaria de Estado da Saúde - SESA, no Paraná foram confirmados 132 novos casos da
doença. Em Piraquara, foram notificados seis casos no período epidemiológico e apenas um confirmado.
O período considera os meses de
agosto de 2020 até junho de 2021.
Em razão do período chuvoso e de
calor no verão, o cuidado deve ser
redobrado para combater a proliferação do mosquito.
No bairro São Cristóvão foram
identificados focos do mosquito,
com isso, a Secretaria Municipal de
Saúde de Piraquara deslocou equipes
técnicas da Vigilância Ambiental
para realizar o trabalho de remoção
e eliminação de criadouros, fazer o
bloqueio no raio de 300 metros do
local de confirmação para conter um
possível surto.
Na segunda-feira, 08 de fevereiro, a equipe percorreu também a região do Guarituba, visitando Pontos
Estratégicos, locais de armazenamento de recicláveis. Os Agentes de Combate a Endemias realizam a vistoria

DIVULGAÇÃO

A Vigilância Ambiental de Piraquara alerta
sobre o combate à dengue durante o verão

Se souber de algum local que não segue as orientações de prevenção contra à dengue, denuncie
para a Vigilância Ambiental 3590-3764 ou Ouvidoria da Secretaria de Saúde 3590-3729

dos locais e orientam os proprietários
sobre os cuidados com armazenamento dos materiais, eliminando possíveis
criadouros do mosquito.
Além disso, na terça-feira, 09 de
fevereiro, foram montadas armadilhas
em diferentes bairros do município,
com intuito de identificar a presença

do mosquito Aedes Aegpty. No período de verão aumentam as temperaturas e a quantidade de chuvas, condições propícias para o surgimento de
criadouros de mosquito transmissores
dos vírus da Zika, Dengue e Chikungunya. O trabalho com as armadilhas,
pontos estratégicos e o levantamento

de índice amostral, são atividades
permanentes em Piraquara como preconizado pelo Ministério da Saúde.
Destacamos que os casos registrados
no município são importados, ou
seja, a pessoa contraiu a doença em
outro local. Para eliminar os mosquitos transmissores de doenças, um cuidado especial deve ser tomado com
vasos de plantas e lixos abandonados nos quintais, que são capazes de
acumular água, pois esses são os principais criadouros encontrados nas residências do município. Os Agentes
de Endemias têm intensificado as
ações de prevenção, realizando o levantamento de índice amostral, vistoria nos imóveis, monitoramento de
locais de risco.
O supervisor de Vigilância Ambiental, José Carlos de Almeida, destaca que a Prefeitura e a população devem ser aliadas ao combate à dengue. "É importante que a população
receba os agentes de endemias, pois
nossa função é orientar e auxiliar no
combate aos focos de mosquito, estamos sempre uniformizados e identificados para dar suporte à população", destacou.
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Quatro Barras

O

prefeito Loreno Tolardo acompanhou na tarde desta segunda-feira (15) a
primeira sessão legislativa do
ano, que marca o início dos
trabalhos da Câmara Municipal de Quatro Barras.
À convite da mesa diretora, o prefeito e o vice-prefeito Jarbas Mocelin, participaram da sessão ordinária que
abriu a 15ª Legislatura, também acompanhada por todos os secretários municipais.
Na sessão conduzida pelo
presidente da Câmara, vereador Eduardo José Lago, Legislativo e Executivo alinharam
a meta de uma atuação conjunta a favor de ações e programas que beneficiem a população, promovam o cresci-

PMQB

Prefeito, vice e secretariado participam
da primeira sessão legislativa de 2021

Abertura dos trabalhos da Câmara Municipal foi realizada nesta semana

mento e desenvolvam o município economicamente e
socialmente.

"Buscando a harmonia entre os poderes, tenho certeza
que faremos um excelente tra-

balho pela nossa cidade. Desejo a todos uma ótima legislatura e aos vereadores que

exerçam a função que o povo
os confiou da melhor forma
possível", destacou o prefeito.
Tolardo agradeceu a todos
servidores públicos, que atuam nos mais diversos segmentos, e disse que seguirá
com afinco o compromisso de
trabalhar pelo desenvolvimento da cidade e por todos
os quatro-barrenses. "Não
mediremos esforços para colocar Quatro Barras numa posição de destaque, pelo grande potencial que temos. Vamos trabalhar muito para
isso", concluiu.
A sessão contou com a presença de todos os vereadores
e foi transmitida ao vivo pelos canais de comunicação da
Câmara Municipal.

Volta às aulas em Fazenda
Rio Grande será de Modo Remoto

Almirante Tamandaré

Inaugurada a Pavimentação
da Rua Estados Unidos
no Bairro São Francisco

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Foram pavimentados 877,41 m, com investimento de R$ 1.373.683,34

O prefeito Gerson Colodel, vereadores e alguns secretários municipais, fizeram
a entrega da pavimentação
concluída na Rua Estados
Unidos, no Bairro São Francisco.
Existiam grandes problemas de alagamento, em especial com a Rua Chile, cujo
contratempo era uma transposição de bacia.
Para a solução destes problemas foram realizados diversos procedimentos: asfaltos em concreto betuminosos usinados à quente
(CBUQ), na espessura de 5
centímetros, execução de
calçada em ambos os lados
da rua, novo e completo sis-

tema de galerias de águas
pluviais, bocas de lobo e captação, rampas de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, diversos
muros de arrimo para contenção de terra e sinalização
total da rua.
Foram pavimentados
877,41 m, com investimento de R$ 1.373.683,34, as
obras foram realizadas pela
empresa FAS Comércio e
Serviços Ltda.
Outras obras ainda estão
a caminho e seguimos com
o nosso comprometimento
de atingir as metas estipuladas para a melhor mobilidade da população de Almirante Tamandaré.

Essa foi uma decisão tomada, juntamente com o Comitê Gestor de Retorno às Aulas em reunião no início do mês

A secretária de Educação
Sirlene de J. S. Silva, informou, nesta semana, que as
aulas municipais terão início
nesta quinta-feira (18) de
Modo Remoto. Essa foi uma
decisão tomada, juntamente
com o Comitê Gestor de Retorno às Aulas em reunião no
dia 05/02. A secretária disse
que "sabemos da importância
que têm a educação presencial na vida escolar dos alu-

nos, mas neste momento é
preciso preservar a saúde dos
alunos e dos profissionais da
educação".
"Iniciamos o ano letivo de
modo remoto, onde os alunos
assistirão as videoaulas da TV
Escola Curitiba as quais começarão a ser transmitidas a partir do dia 22/02 nos canais
4.2, 9.2 e/ou 16.4 e realizarão as atividades pedagógicas
impressas."

Os kits pedagógicos com
as atividades serão entregues
quinzenalmente às famílias
diretos nas Escolas ou CMEIs
conforme cronograma que
será divulgado pela Secretaria de Educação. É importante também destacar que, todas as Escolas e CMEIs Municipais permanecem abertas
em horário normal, para atendimento a comunidade conforme já vem realizando.
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Pinhais está preparada para receber
os alunos nesta quinta-feira (18)
N

esta quinta-feira (18)
as escolas da rede municipal de ensino receberão
os alunos no retorno das aulas presenciais, após uma intensa preparação respeitando
os protocolos de segurança
devido à Covid-19. Por não ser
de adesão obrigatória, as atividades remotas continuarão
a ser disponibilizadas para
todos os alunos.
Para atender todas as turmas, de acordo com as medidas de saúde, os alunos serão
divididos em grupos e as aulas ocorrerão no modelo híbrido, ou seja, cada um deles
estará presencialmente durante uma semana e na seguinte
continuará estudando em casa
conforme os blocos de atividades. Essa adequação se dará
nos casos em que as turmas
precisam ser reduzidas pela
quantidade de educandos no
modelo presencial.

PMP

Inicialmente retornarão os educandos das escolas e no dia 1º de março dos Centros Municipais de Educação Infantil

Neste primeiro momento retornam presencialmente os alunos das escolas, e a partir do dia 1º de março dos Cmeis

As unidades de ensino passaram por uma série de adequações como redução e distanciamento entre mesas e
cadeiras nas salas de aula;
avisos em diversos pontos re-

forçando as medidas, como
uso de máscara e higienização
frequente das mãos; interdição de alguns espaços; local
para quarentena dos materiais; disponibilização de luvas

e máscaras descartáveis. "Todos os alunos e professores
receberão duas máscaras de
tecido, além das descartáveis
disponíveis em todas as salas,
e o cumprimento de todas

medidas será fiscalizado por
uma comissão formada pela
comunidade escolar, em cada
unidade", complementa Andrea Franceschini, secretária
de Educação de Pinhais.
Para estabelecer as medidas mais seguras possível,
uma equipe técnica elaborou
um protocolo de biossegurança a ser seguido em todas as
unidades de ensino. "Nós instituímos um comitê no município com a participação de
todos os segmentos da educação, saúde, assistência social, conselhos voltados à área
educacional, para que pudéssemos discutir qual seria o
melhor modelo de protocolo
desse retorno seguro. Então
nestas discussões, sempre respaldadas pela Secretaria de
Saúde, nós elaboramos um
protocolo de biossegurança
para esse retorno das aulas",
explica Andrea.

Desde 2014, a campanha
"Fevereiro Roxo" busca a
conscientização em relação
a três importantes doenças:
o Alzheimer, a fibromialgia
e o lúpus. Apesar das suas
características próprias, as
três têm muito mais em comum do que se imagina. São
doenças crônicas, de origem
ainda não totalmente esclarecida, sem cura e que afetam de forma significativa a
qualidade de vida, não somente dos pacientes portadores, mas também dos familiares e cuidadores.
A doença de Alzheimer é
o tipo de demência mais comum. Afeta principalmente
idosos e é marcada por uma
perda progressiva da memória e outras funções cerebrais, tornando o paciente
cada vez mais dependente de
auxílio para tomadas de decisões importantes e até
mesmo para atividades antes triviais, como tomar ba-

DIVULGAÇÃO

Fevereiro Roxo: alerta para Alzheimer, fibromialgia e lúpus

A saúde é nosso bem mais precioso

nho, vestir-se e se alimentar.
A fibromialgia, por sua vez,
tem como principal sintoma
dores no corpo por longos
períodos, com pontos de sensibilidade maior em articulações, músculos e tendões. As
dores estão associadas, por
vezes, a sintomas incapaci-

tantes, como cansaço, fraqueza e insônia, e também a
quadros de depressão e ansiedade. Já o lúpus é uma doença inflamatória autoimune,
mais comum (mas não restrita) em jovens, na qual o próprio sistema imunológico ataca tecidos saudáveis do cor-

po, podendo afetar vários órgãos, como pele, articulações,
rins e o próprio cérebro. O paciente com lúpus pode também sofrer com sensibilidade
à luz solar e, dependendo da
gravidade, pode ter distúrbios de coagulação e ser mais
suscetível a infecções, trom-

boses, miocardite, infarto do
miocárdio e acidente vascular cerebral.
Apesar de ainda incuráveis, muitas descobertas da
ciência têm trazido uma
nova luz ao tratamento e,
principalmente, para a prevenção. Hábitos saudáveis,
como hidratação adequada,
alimentação balanceada, evitando excesso de alimentos
industrializados, frituras e
carboidratos ("açúcares"),
assim como medidas de higiene do sono, adequado
manejo do estresse e a prática regular de atividades físicas, mantendo o corpo e a
mente sempre ativos, são os
primeiros e mais importantes passos para a prevenção.
Em caso de dúvidas, não
hesite em procurar o seu médico. O diagnóstico precoce
é extremamente importante
para melhorar a qualidade de
vida dos pacientes, dos familiares e dos cuidadores.
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Cine Passeio exibe live action de Pinóquio

No live action de Pinóquio, somos apresentados à verdade sombria por trás de um clássico que marcou gerações. O solitário marceneiro Gepeto (Roberto Benigni) tem
o grande desejo de ser pai, e deseja que Pinóquio (Federico Ielapi), o boneco de madeira que acabou de construir,
ganhe vida. Para exibição presencial, ingressos a R$12 (inteira) e R$6 (meia).

CINE PASSEIO

EDITAL
GERAL

Saúde confirma cinco casos de infectados
com a variante brasileira da Covid-19
A

Secretaria de Estado da
Saúde foi comunicada
pela Fiocruz do Rio de Janeiro, no final da tarde de terçafeira (16), da confirmação de
cinco pessoas contaminadas
com a variante brasileira do
coronavírus (P1). Os casos
são importados de Manaus,
sendo que quatro pessoas passaram por atendimento em
Curitiba e uma em Campo
Largo.
Assim que a Secretaria da
Saúde recebeu a comunicação, via Laboratório Central
do Estado (Lacen), a informação foi imediatamente repassada para as secretarias municipais de saúde e instituições de saúde que participaram do atendimento para o
desencadeamento de medidas
preventivas, como rastreamento de possíveis novos infectados e acompanhamento
da situação.
Ainda na noite de terçafeira, o histórico dos casos foi
apurado em conjunto pela
Secretaria da Saúde, Lacen e
secretarias municipais. A Se-

AEN

Casos são importados de Manaus, sendo que quatro pessoas passaram por atendimento em Curitiba e uma em Campo Largo.
Foram desencadeadas medidas preventivas, como rastreamento de possíveis novos infectados e acompanhamento da situação

O Paraná é o 13º estado a apresentar casos confirmados de infecção pela variante brasileira P1

cretaria Estadual da Saúde informa que não há transmissão
local. Até o momento, o Lacen já enviou 28 amostras
positivas para a Covid-19 à
Fiocruz, que é o laboratório
nacional responsável pelos
exames de sequenciamento
genético das amostras de pos-

síveis casos de contaminação
pela variante. Das 28 amostras encaminhadas positivas,
5 foram confirmadas com a
nova cepa. Cerca de 70 estão
em análise.
CASOS
As pessoas com casos con-

firmados da variante brasileira foram atendidas, já passaram pelo período de isolamento e passam bem.
Os casos são:
- Homem, 47 anos, vindo
de Manaus, voo comercial no
dia 17 de janeiro, atendido
inicialmente na UPA Campo

Comprido, foi internado em
18 de janeiro, no IMCP, e alta
no dia 23. Já retornou para
Manaus.
- Mulher, 73 anos, vinda de
Manaus, voo comercial no dia
17de janeiro, atendida no
INC, foi internada em 17 de
janeiro, com alta no dia 28.
Paciente segue em Curitiba
para investigação de outros
problemas de saúde;
- Homem, 68 anos, vindo
de Manaus, voo comercial, no
dia 17 de janeiro, atendido no
mesmo dia 17 na UPA do
Campo Comprido; segue sendo acompanhado por infectologista rede privada em teleconsulta;
- Mulher, 56 anos, vinda de
Manaus, voo comercial no dia
15 de janeiro, atendida no dia
17 de janeiro, na UPA Campo
Comprido, segue acompanhada por infectologista rede privada em teleconsulta.
- Homem, 22 anos, vindo
de Manaus, no dia 18 de janeiro, foi atendido no Hospital do Rocio, em Campo Largo e teve alta no dia 25.

Curitiba

A funcionária de serviços
gerais Maria da Penha dos
Santos Gomez, 56 anos, faz
compra de frutas e verduras,
toda quarta-feira, na Feira de
Orgânicos da Praça do Expedicionário, no Alto da XV. Até
o início do ano passado, a
aquisição dos alimentos sem
agrotóxico era esporádica,
mas com a chegada da pandemia ela passou a cozinhar
mais em casa e aumentou a
compra de alface, tomate,
banana, morango e até pão na
feira de orgânicos da Prefeitura. "Passei a vir e comprar
mais, pois tudo é fresquinho
e saudável", conta ela.
Assim como Maria da Penha, mais curitibanos estão
consumindo alimentos sem
agrotóxicos, mesmo com a
pandemia, segundo avaliação

LUIZ COSTA/ SMCS

Mesmo com pandemia, feiras e Mercado Municipal têm aumento de venda de orgânicos

Feira de orgânicos na pracinha do expedicionário e mercado municipal

dos comerciantes das feiras
orgânicas e do Setor de Orgânicos do Mercado Municipal.
"O consumo já vinha crescente, mas a pandemia trouxe

uma percepção de saúde diferenciada, de que o orgânico
tende a melhorar a saúde das
pessoas", salienta Maria Salete Escher, que vende nas fei-

ras de orgânicos da Prefeitura
frutas, verduras, pães e leite
produzidos por sua família em
Campo Magro.
Levantamento da Associação de Promoção dos Orgânicos (Organis) aponta que,
apesar de toda a crise econômica causada pela covid-19,
o setor de produtos orgânicos
registrou em todo o país uma
alta de 30% nas vendas em
2020.
Durante a pandemia, a tecnologia foi aliada de quem
produz e vende alimentos orgânicos para manter as vendas em alta, mesmo quando
alguns locais ficaram fechados
para reduzir o contágio da
doença. "Criamos grupos de
WhatsApp e passamos a comercializar nossos produtos
quando o Mercado Municipal

estava fechado. Hoje, no mínimo, 50% das nossas vendas
continuam sendo on-line",
afirma Yuri Sabbadini, da banca de hortaliças e alimentos
minimamente processado do
Setor de Orgânico do Mercado Municipal.
Os preços dos orgânicos
têm baixado consideravelmente, nos últimos anos, mas
os custos sempre serão mais
elevados que os da agricultura convencional. "A escolha
do nosso freguês não se baseia tanto no preço, mas, sim,
em comprar alimentos ainda
mais saudáveis, livres de fertilizantes, hormônios e agrotóxicos", pondera Maria Salete, que comercializa seus produtos nas feiras orgânicas do
Expedicionário, Ahú, Jardim
Botânico e Passeio Público.
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Ampliação da pista do Aeroporto de
Foz do Iguaçu será concluída em abril
A

ampliação da pista de pouso e decolagem do Aeroporto
Internacional de Foz do
Iguaçu - uma das mais
importantes e aguardadas obras estruturantes
do Oeste do Paraná deve ser concluída em
abril deste ano. O anúncio foi feito quase um
ano depois do início das
obras, durante vistoria
feita pelo diretor-geral
brasileiro da Itaipu, general Joaquim Silva e
Luna, pelo governador
do Paraná, Carlos Massa
Ratinho Junior, e pelo
prefeito de Foz, Chico
Brasileiro - entre outras
autoridades.
"As obras estarão concluídas até o fim de abril
e serão um marco para o
desenvolvimento da cidade", afirmou Silva e
Luna. O aumento da pista - de 2.194 metros para
2.858 metros, totalizando 660 metros a mais, já
considerando a inclusão
de uma pista de parada,
de 60 metros, que foi
aproveitada no projeto custará R$ 69,4 milhões,
dos quais R$ 55,5 milhões são provenientes
da Itaipu e R$ 13,9 milhões da Infraero. O empreendimento gerou 400
empregos diretos.
"Quando cheguei
aqui, há dois anos, uma

SARA CHEIDA/ITAIPU BINACIONAL

A maior e mais moderna pista do Sul do Brasil está sendo construída com recursos da Itaipu e da Infraero

A nova pista possibilitará um aumento considerável do número de voos sem escalas
a partir de Foz, inclusive intercontinentais, tornando o terminal iguaçuense um hub logístico regional

das primeiras conversas
que tive com o governador foi sobre a importância desta obra para a
região, que tem no turismo sua principal vocação
econômica. Ver esse sonho prestes a se tornar
realidade é uma satisfação enorme para a Itaipu", destacou o general.
A ampliação da pista
em uma área desnivelada e irregular era um
desafio que, segundo os
gestores da obra, normalmente levaria aproximadamente dois anos e
meio para ser superado.
No entanto, 85% da
construção foi concluída
com pouco menos de um
ano de trabalho.
Uma conjunção de fatores tornará possível a
entrega na metade do

tempo inicialmente previsto: dinheiro disponível, projeto bem-feito,
execução e fiscalização
intensas, condições meteorológicas favoráveis e,
também, a pandemia
de covid-19 - que causou a diminuição do número de voos e facilitou o desenvolvimento
das atividades no canteiro. "O resultado será a
entrega da maior e mais
moderna pista da região
Sul do Brasil", afirmou
Ratinho.
O governador disse estar "alegre e surpreso por
ver a realização tão rápida de um projeto complexo como esse, resultado da união de esforços". "Quando todo
mundo rema para a mesma direção, as coisas aca-

bam acontecendo. Este é
um exemplo: um bom
projeto, uma boa empresa prestando o serviço
[Dalba Engenharia], o
apoio técnico e financeiro da Itaipu Binacional,
e a assistência do governo do Estado, com a Secretaria de Meio Ambiente dando todo o apoio
técnico para a sustentabilidade da obra", ressaltou Ratinho.
A nova pista possibilitará um aumento considerável do número de
voos sem escalas a partir de Foz, inclusive intercontinentais, tornando o terminal iguaçuense um hub logístico regional. Segundo o prefeito Chico Brasileiro, a
obra vai facilitar a recuperação econômica da

cidade, duramente atingida pela pandemia de
covid-19. "As melhorias
no aeroporto vão possibilitar uma retomada
mais rápida, sustentável
e duradoura, pois são investimentos que atraem
principalmente turistas
estrangeiros, muito importantes para o nosso
destino", disse.
De acordo com o prefeito, o município tem
atuado juntamente com
o governo do Estado, por
meio da Paraná Turismo,
para atrair empresas que
tenham interesse em
operar grandes voos no
terminal. "Os contatos já
estão sendo feitos e temos uma grande expectativa de trazer voos internacionais, de longa
distância, para Foz."

GERAL

ANO XXVIII • Nº 3742

11

18 DE FEVEREIRO DE 2021

Ano letivo da Rede Estadual começa
nesta quinta com aulas de reforço
O

ano letivo de 2021 começa nesta quinta-feira (18) em toda a Rede Estadual de Ensino com aulas de
reforço pelo Aula Paraná. Até
o fim de fevereiro as aulas
serão remotas por meio da TV
aberta, YouTube, aplicativo e
Google Classroom, além das
atividades impressas.
As aulas desta quinta e sexta-feira (18 e 19) e as da próxima semana (dias 22 a 26)
fazem parte dos 200 dias letivos do calendário escolar, ou
seja, são de participação obrigatória dos estudantes, pois a
frequência será contabilizada
através das atividades realizadas.
Durante esses sete dias os
conteúdos a serem abordados
são os que apresentaram mais
dificuldades aos estudantes
em 2020, com base nos dados da média de 20 milhões
de lições de casa semanais
desenvolvidas ao longo do
ano passado.
Os resultados dessas ativi-

AEN

Até o fim de fevereiro as aulas serão remotas por meio da TV aberta, YouTube, aplicativo e Google Classroom, além das atividades impressas.
As aulas de quinta e sexta-feira e as da próxima semana fazem parte dos 200 dias letivos do calendário escolar e são de participação obrigatória

Os resultados dessas atividades, divididos por séries, disciplinas e turmas, serão apresentados
aos professores até o dia 28 de fevereiro, antes do início do modelo híbrido, em 1º de março

dades, divididos por séries,
disciplinas e turmas, serão
apresentados aos professores
até o dia 28 de fevereiro, an-

tes do início do modelo híbrido, em 1º de março. Em Matemática, por exemplo, os alunos do 6° ano verão os con-

teúdos básicos das Operações
Numéricas, Geometria Plana
e conceitos de Sistema de
Numeração. Em Língua Portu-

guesa, por sua vez, será trabalhado no 6° ano o gênero
textual conto, na perspectiva
das Práticas de Linguagem:
Leitura e Análise Linguística.
Em Ciências, no 8° ano as aulas serão sobre Célula Vegetal
e Célula Animal. As aulas estão recheadas de assuntos que
contemplam aprendizagens
essenciais ao desenvolvimento no ano letivo de 2021.
Com o desempenho desse
período inicial em mãos, os
professores vão saber quais
conteúdos deverão ser reforçados e os principais pontos
de atenção a serem abordados
em sala de aula. "Haverá um
grande esforço pedagógico
para a assimilação dos conteúdos. A ideia é que, no início do ano presencial, haja um
nivelamento e até o final do
primeiro trimestre, em maio,
a primeira Prova Paraná do
ano para mensurar tudo o que
foi apresentado", destaca o
diretor-geral da Secretaria da
Educação, Gláucio Dias.

Casacavel

Após período de chuvas, Prefeitura intensifica
limpeza e roçada em espaços públicos
O volume de chuva e as
temperaturas elevadas contribuíram para o crescimento rápido do matagal em todos os cantos da cidade.
Em Cascavel, equipes de
roçada e limpeza tem o desafio de atender todas as demandas que surgiram nos
últimos dias.
O ritmo de trabalho acelerado para atender todas as
demandas em praças e espaços públicos.
A semana começou sem
folga. Para esse pessoal nada

DIVULGAÇÃO/ SEMA

A manutenção e limpeza de terrenos particulares são de responsabilidade dos proprietários.
A secretaria de Meio Ambiente orienta que sujeira e estado de abandono podem ser denunciados pelo 156

O ritmo de trabalho é acelerado para atender todas as demandas

de carnaval. O Parque do
bairro Guarujá já recebeu a
limpeza. (foto)
E o trabalho é intenso
para atender as situações
mais urgentes e onde há
maior circulação de pessoas.
Já a manutenção e limpeza de terrenos particulares
são de responsabilidade dos
proprietários. A secretaria
de Meio Ambiente orienta
que sujeira e estado de abandono podem ser denunciados pelo 156.
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D

epois de quase um ano
fechado por conta da
pandemia do novo coronavírus, o Zoológico de Curitiba
volta a receber o público a
partir desta quinta-feira (18).
A reabertura acontece com
restrição da quantidade de
pessoas dentro da unidade de
conservação e diversas placas
orientativas com as medidas
de prevenção à covid-19. O
funcionamento será de terça
a domingo, das 10h às 16h.
Às segundas-feiras, o local é
fechado para manutenção.
"Temos uma área grande e
foi necessário estudo e planejamento para que o funcionamento traga o máximo de segurança para visitantes, funcionários e animais", explica
o diretor do Departamento de
Pesquisa e Conservação da
Fauna, Edson Evaristo.
Serão permitidos 1,5 mil
visitantes simultâneos, limite
calculado com base na área de

DANIEL CASTELLANO/SMCS

Zoológico de Curitiba reabre hoje

Serão permitidos 1,5 mil visitantes simultâneos, limite calculado com base na área de circulação disponível

circulação disponível. O controle vai ser feito por um portal contador instalado na en-

trada de visitantes - mesmo
sistema que já está em funcionamento no Jardim Botâni-

co de Curitiba e no Passeio
Público - onde haverá aferição de temperatura. A Guar-

da Municipal fará o acompanhamento para evitar aglomerações.
O Centro de Educação
Ambiental permanece fechado. A equipe vai promover
orientações ao longo do percurso, que vai contar com
pontos de álcool em gel e placas lembrando a necessidade
do distanciamento, do uso
obrigatório de máscara na entrada e no percurso e da higienização das mãos.
Bebedouros estarão todos
desativados, cada visitante
deverá ter a sua própria garrafa de água. Vendedores ambulantes e a lanchonete na
entrada estarão disponíveis e
seguindo os protocolos. "Pedimos também que as famílias venham apenas em grupos
pequenos", reforça Evaristo.
A programação da linha de
ônibus Zoológico também
volta a operar a partir desta
quinta-feira.

Polícia Militar registra redução de
crimes no Litoral durante o Carnaval
O balanço da Polícia Militar do Paraná sobre os cinco dias de Carnaval no Litoral aponta a redução dos
principais crimes. O comparativo com o mesmo período do ano anterior indica
que os roubos caíram 48,2%
(de 29 foi para 15), os furtos reduziram 64,7% (de
153 casos para 54) e as ocorrências de perturbação do
sossego diminuíram 18,7%
(de 64 para 52).
Neste Carnaval, a PM
encaminhou 81 pessoas e
apreendeu três armas de
fogo, além de prestar 12.501
orientações aos veranistas e
atender seis ocorrências de
aglomeração de pessoas. Os
dados são referentes aos
atendimentos feitos entre
sexta-feira (12/02) e terçafeira (16/02).
A avaliação do coordenador do Verão Consciente
2020/2021 pela PM, coronel Rui Noé Barroso Torres,
é de que a redução de crimes se deu por conta da intensificação do policiamen-

AEN

Comparativo com o mesmo período do ano anterior indica que roubos caíram 48,2% (de 29 foi para 15), furtos reduziram
64,7% (de 153 casos para 54) e as ocorrências de perturbação do sossego diminuíram 18,7% (de 64 para 52)

Também houve 9.264 abordagens a pessoas e 2.342 vistorias de veículos em todo o Litoral

to preventivo em todo o Litoral.
"Atuamos com força total
nos dias de Carnaval, com
todo o aporte logístico e material, para reforçar a segurança e a fiscalização para o

cumprimento das medidas sanitárias. Tivemos a redução
de vários crimes graças ao planejamento que fizemos, distribuindo o efetivo nos horários e locais que são mais sensíveis", explicou.

Mesmo com a decisão do
Governo do Estado de cancelar o ponto facultativo do Carnaval em todo o Estado, assim como das tradicionais festividades, as praias ficaram
movimentadas. O policiamen-

to com módulos móveis, bikes e motocicletas continuou intenso, assim como o
trabalho de polícia comunitária com a entrega de pulseirinhas de identificação e
de folders educativos de
prevenção ao coronavírus e
à dengue.
De acordo com a análise
da Polícia Militar dos três
primeiros dias do Carnaval,
além da redução de crimes,
a PM fez 81 prisões e lavrou
141 Termos Circunstanciados (TCs) de crimes de menor gravidade.
Também houve 9.264
abordagens a pessoas e
2.342 vistorias de veículos
em todo o Litoral. Com a intensificação das ações de
prevenção, a PM também
atendeu mais casos de uso
e de tráfico de drogas em
comparação com o mesmo
período de Carnaval do ano
anterior. O tráfico subiu
11% (de 18 foi para 20) e as
ocorrências de pessoas flagradas em uso de drogas foi
de 38,1% (de 55 para 76).
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O

comércio digital está em constante progresso e aperfeiçoamento em âmbito nacional e mundial. Porém, apesar de toda evolução
conquistada pelo e-commerce até o
momento, alguns consumidores ainda têm preocupações ao realizarem
suas compras pela internet. Isso ocorre devido à falta de confiança ocasionada por alguns mitos existentes e que
acabam fazendo com que muitas pessoas desistam de concluir seus pedidos.
Com o propósito de desmistificar
algumas das principais questões que
impedem os consumidores de comprar on-line, o VIPy, aplicativo de segurança digital desenvolvido pelo
Movimento Compre&Confie, elencou
os 10 principais mitos e verdades sobre o tema, a fim de trazer cada vez
mais confiabilidade e transparência ao
e-commerce.
1) HÁ MAIS RISCO DE COMPRAR
PRODUTOS FALSIFICADOS
MITO: Não há risco ao adquirir
produtos duvidosos se a loja for confiável. Já existem algumas ações para
que os clientes possam optar por varejistas que garantem a autenticidade
do item.
2) OS PREÇOS NA INTERNET
SÃO MAIS BAIXOS
VERDADE: Sim, comprar em lojas
on-line é mais em conta do que em
físicas, pois os custos da empresa são
mais baixos, a entrega não é sempre
imediata e não há vendedores para
convencer os compradores, fazendo
com que os preços se tornem o único
chamariz do produto.
3) NÃO TEREI ASSESSORIA
DA LOJA APÓS A COMPRA
MITO: Muitas organizações buscam manter a relação com o consumidor até após a confirmação do pagamento. Disponibilizam acesso para
acompanhamento da entrega, reforçam que há a possibilidade de trocar
o item, contam com atendentes que
auxiliam em qualquer questionamento dos compradores e oferecem canais
digitais como suporte para que o cliente se sinta amparado.
4) NA INTERNET TEM
MAIS VARIEDADE
VERDADE: Sem dúvidas, um dos

DIVULGAÇÃO

E-commerce: 10 mitos e
verdades das compras on-line

Alguns consumidores ainda têm preocupações ao realizarem suas compras pela internet

diferenciais de comprar on-line é a
possibilidade de acessar lojas digitais
do Brasil e do mundo. Isso faz com
que as pessoas não estejam limitadas
somente às lojas de sua região e possam obter um leque muito maior de
produtos.
5) TEREI MEU CARTÃO CLONADO
Mito: Lojas que são reconhecidas
no ambiente digital, têm equipes responsáveis por cuidar exclusivamente
dos dados dos compradores e mantêlos seguros. Diariamente as empresas
buscam alternativas para garantir a
proteção de seus clientes, fazendo
com que dificulte ao máximo o processo de clonagem.
6) PRECISO CHECAR
O VALOR DO FRETE
VERDADE: É de extrema importância que os consumidores avaliem o
valor do frete de cada loja virtual e
façam um comparativo, pois muitas
vezes você pode pagar muito mais
caro do que se tivesse adquirido o produto em uma loja concorrente, que
anuncia um preço mais justo.
7) SÓ POSSO COMPRAR
COM CARTÃO DE CRÉDITO
MITO: Hoje, as lojas disponibilizam outras formas de pagamento para
seus clientes, além do cartão de crédito. Boleto bancário e débito on-line
são algumas das opções para que os
consumidores se sintam mais confortáveis e possam realizar suas compras
com mais comodidade.

8) É POSSÍVEL COMPRAR
ROUPAS DO TAMANHO CERTO
VERDADE: Muitas lojas de vestimentas no ambiente digital apresentam uma tabela de medidas
vinculada a cada roupa disponível e
ao tamanho em questão. Além disso,
algumas empresas também apresentam o tamanho utilizado pela modelo que está vestindo a peça, o
que facilita o processo de comparação.
9) NÃO CONSIGO TROCAR
PRODUTOS COMPRADOS
NO E-COMMERCE
MITO: Em qualquer compra realizada pela internet é possível fazer a
troca do produto, sem precisar de justificativa, visto que o cliente não teve
contato direto com o item antes de
comprar e pode quebrar expectativas.
Para isso, o Código de Defesa do Consumidor reforça que o prazo para troca ou devolução se limita a sete dias
após seu recebimento e é essencial que
o produto esteja perfeitamente conservado.
10) COMPRAR ON-LINE
TRAZ MAIS COMODIDADE
VERDADE: Adquirir produtos pela
internet traz muito mais conforto, facilidade e diversas outras vantagens
aos clientes. Realizar uma compra e
recebê-la no endereço desejado, com
apenas um clique e sem sair de casa,
faz com que muitos consumidores
deixem de ir às lojas físicas e prefiram realizar virtualmente.

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 detox de abacaxi com chia!

Suco
de abacaxi
com chia
REPRODUÇÃO GOOGLE

INGREDIENTES:
- 3 rodelas de abacaxi
- 1 copo de água
- 1 colher (de sopa) de sementes de chia
MODO DE PREPARO:
1. Bater no liquidificador o
abacaxi e a água e depois
acrescentar as sementes de
chia.
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Copel incentiva troca de
23 mil eletrodomésticos antigos
Q

uem possui equipamentos elétricos que
estão pesando na conta de luz
agora tem a oportunidade de
substituí-los por aparelhos
novos, pagando menos por
isso e ainda garantindo economia mensal nas faturas de
energia. A Copel lançou o projeto "Trocou, Economizou",
em parceria com a rede varejista Colombo - que venceu a
licitação realizada pelo Programa de Eficiência Energética (PEE). A primeira etapa começa com a possibilidade de
troca para dois modelos de geladeiras de duas portas, a preços em média 45% menores.
O desconto é um bônus custeado pela Copel, sob a condição de entrega do equipamento antigo, a fim de retirar
de circulação eletrodomésticos ineficientes no consumo
de energia elétrica.
O projeto prevê ainda outras etapas, com a concessão
de bônus na compra de geladeiras de uma e duas portas,
congeladores e aparelhos de
ar condicionado, somando
um total de 23 mil eletrodomésticos e 25 mil kits de lâmpadas para venda avulsa.
Além disso, toda compra de
eletrodoméstico deve ser
acompanhada pela entrega de
sete lâmpadas incandescentes
ou fluorescentes, que serão
trocadas por lâmpadas de led,
mais eficientes e econômicas.
Todo material recolhido será

COPEL

Programa de Eficiência Energética oferece bônus na compra de geladeira, congelador e ar-condicionado, e vai trocar 336 mil lâmpadas

Horóscopo do Dia
ÁRIES - Muitas ocorrências
te deixarão com um caráter forte, com isso ganhará
um bom espaço para vir a
poder crescer e evoluir
constantemente.
TOURO - O seu conhecimento será muito importante para resolver questões
conectadas ao relacionamento, encontrará as melhores repostas dentro de si.
GÊMEOS - O elemento Ar
poderá vir a lhe ajudar, aproveite esta oportunidade
para melhorar a sua relação
familiar. Em Marte você
tende a receber muitas coisas para lhe auxiliar neste
momento tão marcante
para você.
CÂNCER - Será capaz de
avançar com os seus familiares, chegará em posições
extremamente consideráveis no campo do amor.

A Copel lançou o projeto "Trocou, Economizou", em parceria com a rede varejista Colombo

destinado ao descarte ambientalmente correto, em um
processo de logística reversa
que permite o aproveitamento dos resíduos.
De acordo com o presidente da Companhia, Daniel Slaviero, o projeto foca nos equipamentos de maior impacto
potencial de economia: "Além
do desconto no ato da compra do aparelho novo, o consumidor terá uma redução
importante na sua conta de
luz, já que os eletrodomésticos ligados à refrigeração são
responsáveis por uma das
maiores parcelas das contas
residenciais e comerciais", ex-

plica. A ação é realizada pelo
Programa de Eficiência Energética da empresa, que há 20
anos atua sob regulação da
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) no combate
ao desperdício de energia,
através do financiamento
para a renovação de equipamentos em prédios públicos,
entidades beneficentes, comércio e indústrias, além da
promoção de atividades educativas e de conscientização
da população. As lojas Colombo participaram de uma
concorrência para execução
do projeto, que tem participação aberta aos clientes adim-

plentes atendidos pela Copel,
sejam pessoa física ou jurídica.
Os equipamentos antigos
deverão ser entregues no momento da recepção do produto novo adquirido, e cada participante poderá comprar apenas um produto, em até duas
categorias disponíveis. O
equipamento disponibilizado
pelo cliente no ato da troca
deve ser semelhante ao que
está sendo comprado e ter ao
menos cinco anos de uso. No
caso do ar-condicionado, serão aceitos apenas equipamentos de janela, para troca
pelo modelo split.

Publicações
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Maxxi Industria de Pregos Ltda torna público que recebeu do
IAT, a Licença de Operação para Indústria de Pregos a ser implantada na Rua Terezinha Ivanir de Morais, 200, Afonso Pena,
São José dos Pinhais - PR.
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Maxxi Industria de Pregos Ltda torna público que irá requerer
ao IAT, a renovação de Licença de Operação para Indústria de
Pregos instalada na Rua Terezinha Ivanir de Morais, 200, Afonso Pena, São José dos Pinhais - PR.

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

LEÃO - O planeta Urano não
será tão amistoso no que tange a sua relação econômica, por isso deve ficar um
pouco mais atento.
VIRGEM - Irá afeiçoar-se a
tudo em exagero neste momento. Tudo tende a ficar
dentro da melhor forma
possível onde você teria
uma grande chance de demonstrar todas as suas virtudes.
LIBRA - Os acontecimentos
do planeta Marte de Vênus
irão lhe demonstrar uma
boa esperança. Você pode
vir a demonstrar alguns
elementos emocionais mais
conturbados com toda essa
agitação.
ESCORPIÃO - Se você validar as coisas para que as
tuas capacidades se mantenham além, terá muitas
possibilidades.
SAGITÁRIO - Afaste qualquer coisa que deponha
contra você neste atual momento. As grandes reflexões podem fazer você ir
além daquilo que esperava
neste momento da sua vida.
CAPRICÓRNIO - Se você fizer as coisas com qualidade poderá chegar em um
bom lugar. Suas prioridades
ficarão concentradas em
demasia no seu trabalho,
afastando as possibilidades
emocionais.
AQUÁRIO - Você pode apresentar uma certa tranquilidade para conseguir
atrair outras pessoas. As
coisas serão amenizadas
neste momento por causa
de algumas mutações genéricas.
PEIXES - Suas ações devem
estar bem concentradas,
mas o planeta Saturno pode
lhe prejudicar.
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Saúde no verão: 4 dicas para proteger os olhos

M

uito se fala em cuidados com a pele
durante o verão. Mas é
importante lembrar que
os olhos também precisam da nossa atenção.
Você sabia? A exposição
contínua aos raios solares,
principalmente nos horários de maior incidência
de luz, pode agredir a visão. A seguir, oftalmologistas alertam para recomendações básicas para
te ajudar nos dias de diversão ao ar livre.
Óculos de sol: A recomendação é escolher um
óculos de sol com 100%
de proteção contra raios
UV. Em geral, eles têm um
aviso colado na lente.
"Caso não tenha a proteção UV, o óculos ainda vai
gerar sensação de conforto, diminuindo a claridade intensa, porém sem

DIVULGAÇÃO

Nesta época do ano, os cuidados vão além da pele. A seguir, saiba como proteger os olhos dos raios solares que podem causar irritações e outros danos

A recomendação é escolher um óculos de sol com 100% de proteção contra raios UV

nenhuma segurança, já
que os olhos continuarão
expostos aos raios danosos para a retina e que prejudicam a saúde ocular",
destaca o oftalmologista
Durval Moraes Carvalho.

Barreira física de chapéus e bonés: esses acessórios também protegem a
região ao redor dos olhos,
inibindo o encontro dos
raios solares com os
olhos. É uma proteção

complementar aos óculos
de sol.
Atenção à água salgada
do mar: para quem vai à
praia, a dica é prestar atenção à concentração de sal
na água e aos microrga-

nismos presentes nela,
ambos, em contato direto
com os olhos, podem causar irritação e até infecções. Evite tocar nos
olhos quando estiver no
mar. Quando sair da água,
enxágue com água doce.
Higienização de lentes
de contato e óculos: para
quem usa lentes e óculos,
a regra é mantê-los sempre limpos. Em ambientes
de praia ou piscina, em
resposta a qualquer sinal
de irritação, esses objetos
devem ser retirados para
higienização. Na hora de
mergulhar, a recomendação também é retirá-los.
Vale lembrar que existe
uma alternativa para as
pessoas que não querem
ficar refém desses objetos:
as cirurgias refrativas são
as mais indicadas pelos
oftalmologistas.
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Feliz um ano, minha amada

Fotos: Divulgação

Larissa Costa
Parabéns, Larissa Costa! Sexta-feira
(19) 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!

Nessa terça-feira
(16) nós completamos
um ano de namoro. E
há motivos de sobra
para comemorarmos
essa data tão especial. Somos tão diferentes e mesmo assim
completamos um ao
outro. Você, minha
amada, Kelly Oikawa,
descende da Terra do
Sol Poente e eu sou
um filho do Oriente
Médio, e mesmo nossos ancestrais vindo
de terras tão distantes
nos encontramos. Eu desejo que muitos e muitos anos venham e que Deus nos mantenha unidos, saudáveis e felizes.

Diego Gomes

Cíntia Chilanti

Miele Steenbook

Cíntia Chilanti, desejo que nesta quinta-feira (18) você tenha um feliz aniversário cheio de sorrisos e gargalhadas, repleto de paz, amor e muita alegria. Parabéns por mais um ano de vida!

Feliz Aniversário, Miele Steenbook!
Que esta sexta-feira (19) seja um dia inesquecível e o início de um novo ano na
sua vida cheio de felicidade e muitas realizações!

Cumprimentos do jornal ao meu especial amigo de Cascavel, o empresário Diego Gomes que comemorou mais um ano
de vida nessa quarta-feira (17). Desejo a você muita prosperidade, realizações e alegria!

Neivo Beraldin
Cumprimentos do
jornal a Neivo
Beraldin que
aniversaria nesta
quinta-feira (18).
Desejo a você
muita saúde,
felicidade e
sucesso!
Parabéns!

