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DO TEMPO
DIVULGAÇÃO

Piraquara inaugura nova sede do
Batalhão de Operações Especiais - BOPE
DIVULGAÇÃO

PÁGINA 8

Máxima 21 graus e mínima
3 graus em Curitiba e RMC.
Na imagem São José dos Pinhais.
Na quarta-feira o rápido deslocamento de uma frente fria pelo mar
na altura do sul do Brasil, favorece
para um aumento de nuvens entre o
oeste e o sul do estado. Nestas áreas
há possibilidade de chuva rápida/
isolada entre a tarde e a noite. Para
setores mais ao norte as temperaturas se elevam um pouco mais
no dia, com baixa possibilidade
de chuvas na região.
Dólar/Euro Cotações (em R$)
MOEDA

COMPRA

VENDA

Euro

6,286

6,288

Dólar Com.

5,146

5,146

Dólar Tur.

5,177

5,317

Especialista ajuda
a distinguir diferença
entre Covid-19 e Dengue

O imóvel pertencia ao Corpo de Bombeiros e sediou
o Centro de Ensino e Instrução (CEI) por cerca de 50 anos

Pinhais publica
novo decreto de
combate a Covid

PMP

O retorno das atividades
será de acordo com
os boletins epidemiológicos
PÁGINA 5

PÁGINA 6

Novo lote com 360 mil doses de AstraZeneca
chega nesta quarta-feira ao Paraná
Prefeitura de Quatro Barras
reestrutura chácara onde são
mantidos animais para adoção,
visando bem-estar animal

Campina Grande do Sul

Secretaria de Ordem Pública e Segurança promoveu
reunião inédita que irá marcar a intensificação
de estratégias para combater a criminalidade

PMQB

Todas as medidas adotadas no espaço, visam garantir a sanidade dos animais,
de forma que recebam as melhores condições de vida até que sejam adotados

PÁGINA 5

PÁGINA 9

DIVULGAÇÃO

Para denúncias disk 153 ou 3679-5740

PÁGINA 8
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Bastidores

São José dos Pinhais

CMC aprova indicação para que
Jaime Lerner dê nome ao parque Barigui

Excel avançado: curso gratuito online
inicia na próxima segunda-feira (7)

RODRIGO FONSECA/CMC

PMSJP

A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) aprovou a
indicação para que o nome do parque Barigui seja alterado para parque Jaime Lerner. A sugestão, que será enviada à prefeitura, é uma forma de homenagear o ex-prefeito e ex-governador do Paraná, que faleceu no último
dia 27, aos 83 anos. O Legislativo decretou luto oficial
de três dias pela morte do arquiteto e urbanista. Autor
da proposição, Alexandre Leprevost (SD) defendeu que
sua ideia reforça a necessidade que Curitiba tem destacar ainda mais o legado de Lerner. "Independente se será
o parque Barigui, a Ópera de Arame ou o Jardim Botânico, a intenção é reforçar para que exista uma homenagem justa. Pensamos em ruas para propor, mas sabemos
que quando a gente altera nome de ruas, principalmente, ruas grandes, trazemos transtornos para moradores e
comerciantes. O parque Barigui está à altura do ex-governador", defendeu.

Paraná recebe mais 390 mil doses de vacinas Covid-19
O Paraná recebeu na última semana mais 390 mil
doses de vacinas Covid-19. O Ministério da Saúde enviou para o estado 352.750 mil doses da AstraZeneca/
Oxford, produzidas pela Fiocruz, e outras 37.440 mil
doses da Pfizer/BioNTech. Desde o início da campanha
de vacinação, o Ministério da Saúde já distribuiu 5,2
milhões de doses de imunizantes ao estado.

População sugere mais dinheiro
para a saúde, segurança e obras em 2022
Os resultados da consulta pública realizada pela Câmara Municipal de Curitiba (CMC) para ouvir a população sobre quais devem ser as áreas prioritárias de investimento no ano que vem foram divulgados em audiência pública nesta terça-feira (1º). Saúde, segurança e
obras foram os temas mais demandados pelos curitibanos, que puderam opinar entre os dias 16 e 23 de maio,
no site da CMC e nos perfis das redes sociais do Legislativo. A escuta à população integra a tramitação do projeto de lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2022), no
qual a prefeitura prevê um orçamento de R$ 9,58 bilhões
para o ano que vem, dos quais R$ 551,5 milhões em investimentos. O Legislativo tem até 30 de junho para
aprovar a lei orçamentária.

Consultas públicas avaliam tecnologias
para tratamento de dores crônicas
A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) abriu sete consultas públicas para avaliar a proposta de incorporação
de tecnologias para o tratamento de dores crônicas, quando a condição persiste além de três meses.

Reserve sua vaga pelo telefone 3283-6800 (ramal 2214)

C

om vagas limitadas, a Prefeitura de
São José dos Pinhais, através da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego
e Economia Solidária (Setrab), inicia no próxima
segunda-feira (7), as aulas
do curso gratuito online de
Excel Avançado. Ao todo,
são oferecidas 21 vagas
aos moradores do municí-

pio a partir dos 16 anos,
que poderão participar
das aulas que vão acontecer no período da manhã,
das 9h às 11h50, e também
no período da noite, das
19h às 21h50. Interessados (as) devem ligar no 32836800 (ramal 2214) e reservar
a vaga para matrícula.
É importante ressaltar
que para participar, além

de ter o curso de Excel Básico, é necessário que o
aluno tenha um computador ou notebook com
acesso à internet, esteja
desempregado e more na
cidade, informa a Setrab.
As aulas serão realizadas as segundas, quartas e
sextas-feiras, e no final os
alunos receberão o Certificado de conclusão.
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Com novo Mesa Solidária, vereadores
enfatizam adesão voluntária ao programa
N

o dia 26 de maio, 15
dos 38 vereadores da
Câmara Municipal de Curitiba (CMC) protocolaram um
novo substitutivo geral ao
projeto de lei do Executivo
que formaliza o Programa
Mesa Solidária, de distribuição de alimentos às pessoas
socialmente vulneráveis na
capital do Paraná. A iniciativa foi articulada pelo Jornalista Márcio Barros (PSD), presidente da Comissão de Direitos Humanos, Defesa da Cidadania e Segurança Pública,
após audiência pública com
quem já combate a fome da
população em situação de rua
na cidade.
Logo após a sugestão da
Prefeitura de Curitiba para a
distribuição de alimentos vir
a público, diversos atores da
sociedade civil organizada
questionaram aspectos da iniciativa, em especial a multa
de R$ 150 a R$ 550 para quem
distribuísse "alimentos em
desacordo com os horários,
datas e locais autorizados
pelo Município". Com a recepção negativa ao projeto de
lei, o Executivo encaminhou
à CMC um substitutivo geral,
retirando esse ponto polêmico, e incluindo, na proposta,

RODRIGO FONSECA/CMC

Novo substitutivo geral foi articulado pelo Jornalista Márcio Barros, presidente da Comissão de Direitos Humanos, após audiência pública sobre o tema

Distribuição de comida à população em situação de rua em Curitiba

incentivos à adesão do voluntariado ao Programa Mesa
Solidária.
Na audiência pública, realizada pela Comissão de Direitos Humanos, no dia 22 de
abril, diversos aprimoramentos foram sugeridos pela sociedade civil organizada, que
cobrou garantias para os voluntários que não desejem integrar o Mesa Solidária, mais
diálogo com o Executivo e

participação na elaboração do
regulamento do Comitê Gestor do programa de distribuição de alimentos.
Com isso em mãos, Márcio Barros e os vereadores
Beto Moraes (PSD), Herivelto Oliveira (Cidadania),
Hernani (PSB), Marcelo Fachinello (PSC), Mauro Bobato (Pode), Noemia Rocha
(MDB), Oscalino do Povo
(Pode), Osias Moraes (Repu-

blicanos), Pier Petruzziello
(PTB), Sabino Picolo (DEM),
Serginho do Posto (DEM), Sidnei Toaldo (Patriotas), Tito
Zeglin (PDT) e Toninho da
Farmácia (DEM) elaboraram
este segundo substitutivo geral, agora anexado à proposição original.
O novo Mesa Solidária,
conforme proposto pelos vereadores, consolida as mudanças já admitidas pelo Exe-

cutivo no substitutivo anterior e enfatiza a adesão voluntária ao programa de distribuição de alimentos. Foram preservados os incentivos a
quem aderir ao Mesa Solidária, como o acesso facilitado
ao Banco de Alimentos, a provimentos adquiridos com recursos do Fundo de Abastecimento Alimentar de Curitiba
(Faac) e a parcerias para, se for
necessário, o Executivo alugar espaços para a distribuição regular de comida à população socialmente vulnerável.
É nos artigos 1º e 14 que a
redação dos parlamentares
mais se distingue da do Executivo, pois, apesar de confirmarem que o Mesa Solidária
será referência para todas as
atividades de distribuição de
alimentos, frisam que a adoção desses parâmetros será
"de livre escolha". Depois,
quando o Executivo diz que
"esta lei não se aplica a ação
executada individualmente
que não vise ao atendimento
coletivo", o substitutivo da
CMC amplia a proteção, reescrevendo-a para "esta lei se
aplica somente aos que desejarem aderir voluntariamente
ao Programa Mesa Solidária".

Mais de 12 famílias foram
atendidas por meio do Programa de Regularização Fundiária da Prefeitura de Piraquara, elas receberam os registros
de imóveis, passando de possuidores para proprietários
legais de seus terrenos.
É mais uma etapa concluída pelo Núcleo de Regularização Fundiária e Habitação
de Interesse Social de Piraquara.
As famílias que agora se
tornaram proprietárias ingressaram com os processos de
regularização há alguns anos.
A maior parte dos casos é de
usucapião e doações de terras.
O Prefeito de Piraquara,
Josimar Fróes, fez a entrega
dos documentos e ressaltou a
importância da conclusão de
novos processos.

DIVULGAÇÃO

Prefeitura de Piraquara entrega
novos títulos de regularização fundiária

As famílias receberam os registros de imóveis, passando de possuidores para proprietários legais de seus terrenos

"A entrega dos registros
representa a valorização dos
imóveis e traz mais segurança para essas famílias. Um trabalho que envolve toda a

equipe da Núcleo, Poder Judiciário, cartório e os interessados", destacou.
Também participaram da
entrega o Secretário Munici-

pal de Desenvolvimento Urbano, Lucas Mileke Scucato,
a Coordenadora do Núcleo,
Lucimara Alzira, além de toda
a equipe de técnicos e apoio.

PROCESSO DE
REGULARIZAÇÃO
O Núcleo de Regularização
Fundiária e Habitação de Interesse Social de Piraquara
oferece para as famílias todo
o apoio, orientação e acompanhamento dos processos
que ocorrem por via judicial
ou administrativa.
Os beneficiários não tem
despesas com o processo jurídico, honorários advocatícios e com o Registro de Imóveis, pois as leis que amparam
os projetos de regularização
fundiária garantem a gratuidade das ações.
O objetivo principal do
programa é efetivar a função
social da propriedade e da cidade, conferindo aos moradores de áreas irregulares a segurança jurídica em relação a
sua moradia.
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Fazenda Rio Grande

Pinhais

Meio Ambiente e Educação estimulam
o plantio de árvores em ações
DIVULGAÇÃO

Projeto da nova Escola Maria
Capellari é concluído e segue
para licitação da construção
O início da construção está programado para acontecer
no segundo semestre, após a conclusão desse processo

PMP

A Secretaria de Meio Ambiente também prepara uma série de ações
a serem realizadas na Semana do Meio Ambiente, a partir do dia 7 de junho

O

secretário municipal
de Meio Ambiente,
Luiz Souza em parceria com
a educação participou na última semana, de uma ação de
plantios de árvores. Aproveitando o espaço no pátio do
Cmae, a equipe plantou árvores na área do pátio do Cmae.

"O ato de plantar uma árvore, para nós, é um ato de
cidadania, é acreditar em um
futuro melhor", comentou
Souza. "Essas árvores frutíferas ao longo do tempo serão
responsáveis por embelezar a
paisagem, melhorar o oxigênio, dar frutos saudáveis e por

último, fazer parte das lembranças dos alunos que ali estudarem", disse.
"A Smma compartilha em
gênero e grau dessa visão demonstrada pela Secretaria de
Educação neste ato de plantar árvores frutíferas em seu
pátio", finalizou.

Semana do Meio Ambiente promove
conscientização aos são-joseenses
PMSJP

Foram recolhidas toneladas de materiais como papel, plástico, metal, vidro, entre outros

Comemorada anualmente
em todo o mundo, a Semana
do Meio Ambiente foi celebrada em São José dos Pinhais
com antecedência em 2021.
Com uma série de ações que
visam promover a conscientização em relação a questões
ambientais, a iniciativa é promovida pela Prefeitura de São
José dos Pinhais, por meio da
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente (Semma) e aconte-

ceu nos dias 27, 28 e 29 de
abril.
Entre as ações que foram
realizadas, destaca-se o evento de recolha de resíduos no
formato drive-thru, que ocorreu no Bosque da Usina da
Música.
Foram recolhidas toneladas de materiais como papel;
plástico; metal; vidro; eletroeletrônicos; óleo de cozinha
usado, pilhas e baterias, que

foram destinadas a cooperativas de catadores do município.
Para o secretário Wagner
Zaclikevis, a Semana do Meio
Ambiente vem como um reforço às ações que já são realizadas pela Secretaria ao longo de todo ano e surge como
uma oportunidade de impactar mais pessoas sobre a importância de dar um destino
adequado aos seus resíduos.

O projeto arquitetônico foi desenvolvido pelo Departamento de
Infraestrutura Escolar da Secretaria Municipal de Educação (Semed)

Com a criação do projeto finalizado, segue agora
para licitação a construção
da nova Escola Municipal
Maria Capellari, no Maria
Antonieta. Com um custo
de aproximadamente R$ 8
milhões, o novo espaço
terá construção total de
3.580 m² em quatro pavimentos, com elevador e
quadra esportiva. O projeto foi desenvolvido com o
conceito de sustentabilidade, buscando a evolução da
consciência ecológica dos
alunos e os benefícios pedagógicos dessa iniciativa.
O projeto busca, com este
conceito, a eficiência energética e dos recursos hídricos.
O início da construção
está programado para
acontecer no segundo semestre deste ano, logo
após a conclusão do processo licitatório. O projeto arquitetônico foi desenvolvido pelo Departamen-

to de Infraestrutura Escolar da Secretaria Municipal
de Educação (Semed), e os
projetos complementares
foram licitados, e a empresa responsável realizou a
entrega no final do mês de
maio.
A Secretária de Educação, Andrea Franceschini
esclareceu que durante
todo o período não houve
prejuízo aos alunos. "Fizemos reunião com os pais,
explicamos a situação e
mostramos a eles que a
nova escola terá muito
mais estrutura para atender aos estudantes. Os alunos dessa instituição foram encaminhados para a
Escola Municipal Antonio
Andrade, e foram atendidos da melhor forma possível. Sabemos da ansiedade de retorno para esta escola, e temos feito todo o
possível para que possamos retornar o quanto antes", finalizou.
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Prefeitura de Quatro Barras reestrutura chácara onde são
mantidos animais para adoção, visando bem-estar animal
cara é realizado integralmente
pela Prefeitura, que é responsável pela tutela dos cães até as
campanhas efetivas de adoção.
Só nas duas últimas ações de
fiscalização, o espaço recebeu
cerca de 135 animais, via ação
cível. As ações foram coordenadas pela Delegacia de Proteção
ao Meio Ambiente (DPMA), com
supervisão do delegado Matheus Laiola.

PMQB

A

chácara administrada
pela Prefeitura Municipal de Quatro Barras, que mantém animais resgatados em ações
de fiscalização contra maus-tratos, vem recebendo uma série de
benfeitorias a fim de oferecer
todas as condições de vida e
bem-estar aos animais.
Localizado na área rural do
município, o espaço recebeu
melhorias como a pavimentação
de pisos, novos abrigos elevados que protegem contra a umidade e facilitam a limpeza e manutenção diária dos canis, reforma e adequação de alambrados
de proteção e a ampliação do
sistema de tratamento de dejetos, uma medida importante no
que diz respeito à responsabilidade ambiental. Também foram
realizadas adequações na jardinagem e disponibilizados novos
comedouros e bebedouros.
O fornecimento de ração aos
cães segue uma logística determinada. Armazenados no almo-

Todas as medidas adotadas no espaço,
visam garantir a sanidade dos animais, de forma que
recebam as melhores condições de vida até que sejam adotados

xarifado central da Prefeitura, os
sacos de ração são enviados periodicamente ao almoxarifado
local, que também recebeu ações
de revitalização. Todas as medidas adotadas no espaço, segundo a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, visam garantir
a sanidade dos animais, de for-

ma que recebam as melhores
condições de vida até que sejam
adotados. Para isso, além da estrutura física disponibilizada, a
unidade dispõe de um responsável técnico médico veterinário.
CUSTEIO
O custeio das ações na chá-

VISITAS TÉCNICAS
A fim de averiguar a estrutura e as condições de vida oferecidas aos animais, em maio, algumas visitas técnicas foram realizadas à chácara, entre elas a
do promotor de Justiça do Ministério Público, Fellipe José
Gehr e de uma equipe técnica
de médico veterinários.
Em virtude da pandemia, as
visitações ao espaço estão limitadas, porém pessoas interessadas em adotar os cães poderão
agendar uma visita através do e-

mail: smmaa@quatrobarras.
pr.gov.br.
CASTRAMÓVEL
Também importante na área
de controle animal, o castramóvel em breve estará operando.
Segundo informações da Secretaria de Meio Ambiente, hoje a
Prefeitura tramita processos de
licitação de suprimentos e corpo técnico para operação da
unidade, que auxiliará nas ações
dedicadas à área animal. O prefeito Loreno Tolardo disse que
a Prefeitura já detém um projeto e um plano específico relativo à proteção e defesa animal, e
que as ações de benfeitorias na
chácara são apenas o início do
tratamento do tema. "Estamos
cientes da responsabilidade que
este tema requer. A causa animal terá atenção por parte do
nosso governo, este é um compromisso que assumimos", destacou Tolardo, durante visita ao
espaço na última semana.

Pinhais publica novo decreto de combate a Covid-19
A Prefeitura de Pinhais publicou no final da tarde desta
terça-feira (1) um novo decreto
que regulamenta o funcionamento dos serviços no município.
As novas medidas entraram em
vigor já no ato da publicação e
permitem o funcionamento de
parte das atividades, com restrições de horário e respeitando as
medidas sanitárias de combate
ao Coronavírus. Sua validade é
até o dia 09 de junho.
A Prefeitura de Pinhais esclarece que as novas medidas
restritivas serão adotadas pelos
municípios da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), por
conta do aumento significativo
nos casos de Covid-19 e as altas
taxas de internamento.
Dentre as medidas estão a
proibição de circulação de pessoas das 21h às 5h e o consumo

SEDEST

As medidas serão adotadas pelas cidades da região metropolitana por conta do aumento significativo dos casos e das altas taxas de internamento

O retorno das atividades será de acordo com os boletins epidemiológicos

de bebidas alcóolicas em vias
públicas. Estão suspensas as
atividades em casas noturnas,
estabelecimento de shows, reuniões e confraternizações com
aglomerações de pessoas.
As atividades de rua não essenciais e prestação de serviços
continuam de segunda a sábado, das 9h às 18h, sendo sus-

pensas no domingo. Salão de
beleza, estética, barbearia, serviços de banho, tosa e estética de
animais está permitido das 9h
às 19h de segunda a sábado,
com 30% da capacidade, com
hora marcada e respeitando o
distanciamento.
Em academias de ginástica
está vetada as aulas coletivas. O

horário de funcionamento para
atendimento individual é das 6h
às 20h, de segunda a sábado.
Quadras e ginásios privados
abertos, cobertos ou fechados,
inclusive escolas de futebol,
podem funcionar das 6h às 20h,
de segunda a sábado, observando-se as regras sanitárias. Os
bares e lanchonetes dentro de
quadras esportivas estão proibidos.
Já restaurantes, pizzarias,
lanchonetes e bares, com limitação de 50% de ocupação: das
10h às 21h, de segunda a sábado, permitido o consumo no
local, inclusive na modalidade
de atendimento de buffets no
sistema de autosserviço (self service), e aos domingos apenas o
atendimento por meio das modalidades de entrega, ficando
vedado o consumo no local. Pa-

nificadora, padarias e confeitarias podem realizar atendimento das 6h às 21h, de segunda a
sábado, e das 7h às 18h nos domingos. Não pode haver consumo no local em nenhum dia da
semana. Hortifruti, açougues,
mercados, distribuidores de bebidas e congêneres, de segunda
a sábado, das 8h às 20h e no
domingo apenas entrega. Nestes
locais também está proibido o
consumo no local.
Materiais de construção, de
segunda a sábado, das 9h às
19h, domingo somente entrega.
Esta regra também se aplica para
o comércio de flores e plantas.
Igrejas e templos religiosos seguirá o decreto estadual. Os parques, praças e bosques têm protocolo específico de saúde, mas
ficarão fechados entre os dias 03
e 06 de junho.
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Especialista ajuda a distinguir
diferença entre Covid-19 e Dengue
A

pandemia do novo
coronavírus ofuscou outro problema de
saúde pública no Brasil: a
dengue.
Endêmica no país, a
doença é uma ameaça e
merece atenção pelo crescimento no número de
casos, por seus sintomas
iniciais serem semelhantes à Covid-19 - o que acaba confundindo os pacientes - e requer cuidados
por sua gravidade, já que
é uma infecção viral que
pode levar à morte.
No Paraná, o boletim
da Secretaria de Saúde divulgado neste dia 1º de
junho, registra mais três
mortes por causa da doença. Assim, o Paraná acumula agora 26 óbitos desde agosto do ano passado.
Os novos óbitos foram
no mês de maio e são de
mulheres residentes nos
municípios de Medianeira, no Oeste (86 anos, com
comorbidade), Campo
Mourão, no Centro-Oeste
(80 anos, com comorbidade) e Maringá, no Noroeste (53 anos, sem comorbidade)
São 20.242 casos confirmados da doença desde
o começo desse registro. O
boletim indica 1.507 casos novos em relação ao
informe anterior.
O total de notificações
ultrapassou a marca de 80
mil (80.079) em todo Estado. Destes, 12.424 permanecem em investigação e 35.648 já foram descartados.
Professor do UniCuritiba, o biólogo Carlos de Al-

DIVULGAÇÃO

Causadas por vírus e com quadro clínico que vai de assintomático a grave, podendo evoluir para óbito, as duas doenças têm semelhanças que podem confundir os pacientes

Para conter o avanço da dengue é necessário eliminar os criadouros
do mosquito transmissor, que se prolifera em locais com água parada

meida Barbosa diz que o
combate à dengue exige
um esforço coletivo, uma
cooperação comunitária
para a prevenção, feita basicamente por meio da eliminação dos criadouros
do mosquito transmissor.
Além do crescimento
no número de casos, outro aspecto preocupa. "Por
sua sintomatologia semelhante à da infecção pelo
agente viral SARS-CoV-2,
responsável pela Covid19, os pacientes ficam em
dúvida na hora de procurar atendimento médico",
comenta.
Mestre em Ciências e
doutorando em Tecnologia em Saúde, Carlos explica que a infecção provocada pelo vírus da dengue pode apresentar um
espectro clínico variado,
desde quadros assintomáticos até eventos graves
como hemorragia, choque e risco de morte.

"Não existe tratamento
específico para a dengue
e os cuidados terapêuticos
consistem em tratar os
sintomas, combater a febre e, se necessário, fazer
a hidratação por via intravenosa. O atendimento
rápido para a identificação
dos sinais e a intervenção
médica ajudam a reduzir
o número de óbitos", alerta.
Alguns países já utilizam uma vacina contra a
dengue, aplicada em indivíduos entre 9 e 45 anos
previamente infectados e
que habitam áreas endêmicas ou de risco.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que a vacinação
seja feita somente em regiões nas quais as condições epidemiológicas indiquem alto índice da doença. No Brasil, o imunizante está em uso desde
2015.

SINTOMAS E
ASSISTÊNCIA MÉDICA
Os primeiros sintomas
da dengue podem ser quadros febris variando entre
39ºC e 40ºC de início repentino, com persistência
de dois a sete dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e nas
articulações, prostração,
fraqueza, dor atrás dos
olhos e erupções cutâneas, podendo ocorrer náuseas e vômitos.
No caso da Covid-19,
os pacientes costumam
apresentar febre, cansaço,
dores no corpo, congestão
nasal, dor de cabeça, de
garganta, diarreia, perda
de paladar e olfato, conjuntivite e erupção cutânea.
Em função da pandemia, a orientação é que as
pessoas com febre persistente ou qualquer sintoma com características
semelhantes à dengue ou

Covid-19 entrem em contato com o serviço de saúde de Curitiba para uma
triagem prévia, antes do
deslocamento para atendimento presencial. O telefone é 3350-9000.
Depois da avaliação inicial, a central fará o direcionamento do paciente
para o local adequado:
uma unidade de atendimento Covid ou uma "unidade limpa", para onde
são encaminhados pacientes com outras doenças.
No caso das consultas
presenciais, os atendimentos são feitos nas Unidades Básicas de Saúde
(UBs) (casos com sintomas leves e moderados)
ou Unidades de Pronto
Atendimento (UPAs), em
situações graves.
O professor Carlos Barbosa explica que ao apresentar febre alta é importante buscar o serviço de
saúde o quanto antes. "É
difícil diferenciar inicialmente os sintomas, mas os
profissionais de saúde estão habilitados a fazer a triagem. Um teste preliminar
para o diagnóstico da dengue é a 'prova do laço', que
serve como um indicativo."
Dependendo do caso,
continua o docente do
UniCuritiba e especialista
em Biologia Celular, são
realizados outros exames
como detecção de anticorpos, IgG e IgM, hemograma, coagulograma e testes
com técnicas moleculares, como a Reação em
Cadeia da Polimerase
(PCR).
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Pets podem ser doadores de sangue e
ajudar outros animais em situação crítica
M

uitos são os pedidos de doação nos
bancos de sangue brasileiros, ainda mais neste período de pandemia. Porém,
ninguém está livre de sofrer um acidente ou descobrir uma doença grave,
nem mesmo os nossos
pets. Da mesma forma que
hospitais e laboratórios
solicitam doadores para
salvar vidas, os veterinários também fazem parte
dessa luta.
"Se os bancos de sangue para humanos já sofrem com a falta de doadores, imagine a dificuldade
em conseguir sangue para
os animais", revela a veterinária Luana Sartori, responsável pela Monello
Select. O processo de doação para os pets dura cerca de 15 minutos e não
possui contraindicação.
Grande parte dos tutores não sabe como funciona esse processo tão importante para salvar vidas
nos hospitais veterinários,
por isso, alguns mitos são
alimentados, aumentando a defasagem de doadores cães e gatos nos bancos de sangue.
O diretor da Virtus,
Éverson Paludo, explica
que cada 450 ml de sangue doado por um cão
pode salvar outros em situação crítica, seja por
atropelamentos, cirurgias
de emergência ou doenças crônicas. "Em geral, o
processo é muito parecido
com o realizado em seres
humanos e é extremamente seguro para o cão
ou gato doador", revela.
Após uma tricotomia,
que significa a retirada dos

DIVULGAÇÃO

Procedimento é indolor e não possui contraindicação. Apenas 450 ml de sangue pode salvar muitos cães e gatos vítimas de acidentes e doenças crônicas ou agudas

A atitude é uma forma também de ajudar animais abandonados
e resgatados da rua com necessidade de transfusão de sangue

pelos na região de coleta
e, claro, antissepsia do local, o sangue é coletado
diretamente na bolsa
apropriada, sob constante
agitação para homogeneizar e evitar a formação de
coágulos. Paludo conta
ainda que se o tutor preferir, pode ser feita a sedação do pet. "Como o incômodo é pequeno se comparado com a grandiosidade do ato e rapidez do
mesmo, administrar sedativos é uma opção somente para os animais realmente muito agitados,
que não ficam quietos por
um tempo de 15 ou 20
minutos, diz.
Os doadores de sangue
com histórico de doenças
infecciosas ou que tenham recebido transfusão
não podem doar, como
explica a veterinária Luana. "Alguns requisitos são
necessários para que o

procedimento possa acontecer. Entre eles, o peso
ideal, a idade recomendada e a condição de saúde
do pet", completa.
Os cachorros que podem doar possuem idade
entre 1 e 8 anos, peso mínimo de 27 kg e devem
estar com vacinação e vermifugação atualizadas,
controle de carrapatos e
pulgas em dia e, preferencialmente, devem ter comportamento tranquilo.
Para o caso das fêmeas, é
proibida a doação se estiverem prenhes ou no cio.
Todos os animais passam
por criteriosos exames clínicos e laboratoriais, momentos antes da coleta
das bolsas de sangue, visando assim atestar a saúde do doador de sangue.
Os mesmos requisitos são
obrigatórios para felinos
doadores. Porém, os gatos
devem ter entre 1 e 7 anos

e peso mínimo de 4 kg.
Outra grande dúvida
dos tutores é sobre a tipagem dos pets, mas Luana
esclarece que o processo
de transfusão precisa ser
entre animais de mesma
espécie, independente da
raça. "Enquanto nós, humanos, temos sangues
dos tipos A, B, AB e O, os
gatos contam com três tipos sanguíneos e os cães
possuem 13. É essencial
que o veterinário responsável pelo procedimento
avalie criteriosamente esses precedentes antes de
realizar a transfusão sanguínea", esclarece.
Os cães vítimas de hemoparasitoses como, por
exemplo, a doença do carrapato; e de linfomas são
os que mais precisam de
doações. No caso dos gatos, a leucemia felina é a
principal urgência para
bolsas de sangue. Porém,

atropelamentos, picadas
de cobras, intoxicações,
problemas renais e no
pâncreas também demandam necessidade de transfusões.
"É fundamental que os
tutores se informem sobre
esse procedimento e contribuam para podermos
salvar mais vidas", pede a
especialista da Nutrire.
Muitos têm medo porque
ainda desconhecem o procedimento. "A ideia de dor
e sofrimento para o doador é comum, mas completamente equivocada",
conforme explica ela.
Paludo revela que os
bancos de armazenamento para animais costumam ficar vazios em alguns períodos como verão, por exemplo, que é
quando as pessoas saem
de férias e deixam de levar os animais para doação.
Além disso, neste período, as hemoparasitoses
aumentam muito, triplicando a demanda por bolsas de sangue. "Estamos
falando de salvar vidas de
fato, visto que a falta de
bolsas de sangue é fator
decisivo na vida ou morte de um paciente que precisa de ajuda", ressalta ele.
Para os tutores que desejam tornar seus pets doadores de sangue, Luana
recomenda que procurem
um veterinário de confiança para essa indicação.
"Não é difícil encontrar
um animal que esteja precisando de doação, menos
ainda uma clínica ou laboratório que faça com segurança esse procedimento", diz.
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Foi inaugurada em Piraquara a nova sede
do Batalhão de Operações Especiais - BOPE
des que formarão o novo
BOPE. É uma área maravilhosa para nossas atividades e
poderemos fazer os cursos
com melhor infraestrutura",
enfatizou.
O imóvel pertencia ao Corpo de Bombeiros e sediou o
Centro de Ensino e Instrução
(CEI) por cerca de 50 anos.
Com a construção da Escola
de Formação dos Bombeiros,
em São José dos Pinhais, o
local ficaria em desuso.

DIVULGAÇÃO

F

oi inaugurado o Batalhão de Operações
Especiais - BOPE, unidade Piraquara. Após a execução das
obras de adequação do espaço pela Prefeitura Municipal,
a unidade policial de elite da
Polícia Militar paranaense se
transferiu para o município,
ocupando o lugar onde funcionou durante anos o Centro
de Ensino e Instrução do Corpo de Bombeiros, na Rodovia
João Leopoldo Jacomel.
As subunidades do Esquadrão Antibombas, da Equipe
de Negociação e da companhia de Comandos e Operações Especiais (COE) ficarão
no local, aumentando a capacidade operacional das subunidades e os treinamentos.
O termo de cooperação firmado em 2020 entre o município e a Secretaria de Estado
de Segurança Pública, prevê
ainda o reforço das ações preventivas e repressivas de segurança na cidade, e a criação
de um programa para o atendimento de estudantes do
município no contraturno.
O Prefeito de Piraquara,
Josimar Fróes, destacou a importância para Piraquara em
sediar mais um batalhão da
Polícia Militar. "Com certeza

O imóvel pertencia ao Corpo de Bombeiros e sediou o Centro de Ensino e Instrução (CEI) por cerca de 50 anos

será um grande reforço para a
segurança pública do nosso
município. Piraquara se orgulha em abrigar o Batalhão de
Polícia de Guarda - BPGd e
agora o Batalhão de Operações Especiais - BOPE. Em
nome da população, agradeço essa forte parceria com a
Polícia Militar", destacou.
"O local foi escolhido de
maneira estratégica na entra-

da de Piraquara que permite
o treinamento das equipes e
o deslocamento a alguma situação de emergência no sistema prisional. Faz parte de
um processo de cisão das atividades de operações especiais com as atividades de policiamento de choque e rondas
ostensivas que vai aprimorar
os resultados no combate ao
crime organizado", explicou o

Comandante-Geral da Polícia
Militar, Coronel Hudson Leôncio Teixeira.
O Comandante do BOPE,
Major Machado, falou sobre
as características do novo espaço para o batalhão.
"Tínhamos o sonho de
concluir o projeto e agora isso
se concretiza, que é o fechamento de toda a reforma e a
instalação das três subunida-

PRESENÇAS
Estiveram na solenidade o
Subcomandante-Geral da PM,
Coronel Rui Noé Barroso Torres, o Chefe do Estado-Maior
da PM, Coronel Gelson Marcelo Jahnke, o Comandante
do Corpo de Bombeiros, Coronel Gerson Gross, o Juiz de
Direito da Comarca de Piraquara, Sergio Bernadinetti, o
Diretor Geral da Paraná Edificações e ex-prefeito de Piraquara, Marcus Tesserolli, o
Marquinhos, o subcomandante do BOPE, Major Sérgio
Augusto Silva, o Comandante da 1ª Companhia do Batalhão de Polícia de Guarda
(BPGd), Capitão Antônio Carlos dos Santos, além de oficiais e praças da Polícia Militar.

Campina Grande do Sul

A Secretaria Municipal de
Ordem Pública e Segurança
promoveu nesta Segunda-feira (31), uma reunião entre os
órgãos de segurança pública.
Estavam presentes o Secretário de Ordem Pública e
Segurança Jefferson Rosa Cordeiro, Capitão da Polícia Militar Edilberto Mazon Filho
comandante da 4° Cia do 22°
BPM, o Superintendente da
Polícia Civil De Campina
Grande do Sul Alex Germano,
o Comandade da GCM Inspetor Claudio Adão Crozetta,
Sub-Inspertor José Porfirio
Rosa Filho e o Supervisor
Evandro. Que anunciaram a
intensificação e interação das
estratégicas conjuntas, com o
objetivo de diminuir os índices de criminalidade na cidade.
O secretário de Segurança
Pública Jefferson Rosa Cor-

DIVULGAÇÃO

Secretaria de Ordem Pública e Segurança promoveu reunião inédita que irá
marcar a intensificação de estratégias para combater a criminalidade na cidade

Para denúncias disk 153 ou 3679-5740

deiro, disse que "esses crimes
tem causado prejuízos aos
municípes e também prejuízos
a prefeitura, pois ocorreram
furtos em prédios públicos.
É fundamental coibir esse
tipo de ação de ponta a ponta, ficando a cargo o patrulhamento preventivo e ostensivo da Guarda Civil Municipal
e da Polícia Militar. Já à Polícia Civil, cabe investigar e
identificar os autores e receptores que deverão responder
criminalmente."
O Secretário alerta a população que devem informar a
Guarda Civil em qualquer situação suspeita, com o maior
número de informações possíveis, como placas e características dos indivíduos, e
que sempre que ocorrer um
furto, deve ser registrado também junto a Polícia Civil ou
Polícia Militar.
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Viva a Itália em sua casa
O Festival Mia Cara está em sua nona edição e
reserva uma rica programação cultural, mostras de
cinema, ópera, concurso de gastronomia, apresentações musicais, ações de turismo e uma grande homenagem aos 700 anos de morte do escritor Dante
Alighieri. Para saber mais acesse miacara.com.br

Novo lote com 360 mil doses de AstraZeneca
chega nesta quarta-feira ao Paraná
Material será usando para imunizar contra a Covid-19 289.662 pessoas com comorbidades e com deficiência permanente, 33.811 trabalhadores
da educação do Ensino Básico e 740 pessoas de povos e comunidades tradicionais e ribeirinhas, além da taxa de 5% destinada para a reserva
e comunidades tradicionais e
ribeirinhas, além da taxa de
5% destinada para a reserva.

GERALDO BUBNIAK/AEN

O

Paraná começa a receber nesta quarta-feira
(2) as primeiras vacinas contra a Covid-19 referentes à 22ª
pauta de distribuição do Ministério da Saúde. As 360.250
doses da Covishield, imunizante desenvolvido em parceria pela Fiocruz/AstraZeneca/
Oxford, desembarcam no Aeroporto Internacional Afonso
Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, às 8h25. O voo
comercial 4787 da Latam sairá do terminal de Guarulhos,
em São Paulo, às 7h25.
De lá, a remessa segue para
o Centro de Medicamentos do
Paraná (Cemepar) para averiguação, validação e armazenamento. O lote será completado nos
próximos dias com a chegada
de mais 37.440 da Cominarty, da parceria Pfizer/BioNtech, totalizando 397.690 doses. O material deve ser encaminhado para as 22 Regionais que formam o sistema
público de saúde estadual ainda nesta semana, com apoio

O material deve ser encaminhado para as 22 Regionais que
formam o sistema público de saúde estadual ainda nesta semana

das aeronaves do Governo.
Segundo o informe técnico do governo federal, as doses são destinadas às primeiras aplicações em grupos prioritários já contemplados e,
pela primeira vez, povos e
comunidades tradicionais e

ribeirinhos. Da pauta da Pfizer, são 33.743 doses para
pessoas com comorbidades,
gestantes, puérperas e pessoas com deficiência permanente, maior grupo prioritário em
processo de vacinação, e 152
para trabalhadores do trans-

porte aéreo. O restante é da
reserva técnica. Em relação à
Covishield, são 289.662 vacinas para pessoas com comorbidades e com deficiência permanente, 33.811 para trabalhadores da educação do Ensino Básico e 740 para povos

VACINÔMETRO
O Paraná aplicou até esta
terça-feira (1º) 3.729.875 doses na população, sendo
2.549.784 com a primeira
dose (mais de 50% do grupo
prioritário) e 1.180.091 com
a segunda (imunização completa). Os números são do
vacinômetro do Sistema Único de Saúde (SUS), painel atualizado em tempo real pelos
municípios.
O Estado já imunizou idosos, idosos institucionalizados, trabalhadores da saúde,
indígenas e quilombolas, e
está vacinando pessoas com
comorbidades, gestantes, puérperas, trabalhadores da educação, trabalhadores da segurança, Forças Armadas, portuários, aeroportuários, trabalhadores da assistência social
e, em breve, iniciará a imunização na população em geral,
de 18 a 59 anos.

Curitiba

Nesta quarta-feira (2), Curitiba abre a vacinação contra covid-19 por idade. Serão
contemplados, neste primeiro momento, todos os residentes de Curitiba que completarão 60 anos de idade até
31 de dezembro de 2021 quem tem 60 anos completos
ou mais já foi imunizado durante a fase de vacinação dos
idosos.
A abertura da vacinação
por idade acontece após o
Ministério da Saúde autorizar
este modelo, atendendo a um
pleito feito pela capital paranaense ao governo federal.
"É com grande alegria que
anunciamos a abertura de vacinação por idade em Curiti-

PEDRO RIBAS/SMCS

Saúde abre vacinação por idade; pessoas que
farão 60 anos até 31 de dezembro são as primeiras

Para se vacinar, será necessário apresentar um documento
com foto, comprovante de residência de Curitiba e levar uma caneta

ba, após o ministro Marcelo
Queiroga atender o nosso pedido. Assim, nos livramos das

amarras da burocracia e podemos começar a imunizar
todos", afirma o prefeito Ra-

fael Greca. "Com a vacinação
dos idosos e do grupo de comorbidades concluída, o principal risco está para pessoas
entre 50 a 59 anos. Por isso,
neste momento, pedimos autorização para o Ministério da
Saúde para abrir a vacinação
por idade", explica a secretária municipal da Saúde de
Curitiba, Márcia Huçulak.
A vacina será aplicada,
nesta quarta-feira (2), em 18
pontos de vacinação contra a
covid-19 da cidade (lista abaixo), das 8h às 17h. Para se
vacinar, será necessário apresentar um documento com
foto, comprovante de residência de Curitiba e levar uma
caneta.

Para facilitar o processo de
vacinação e evitar filas, a Secretaria Municipal da Saúde
pede que as pessoas que não
são pacientes do SUS Curitibano preencham antecipadamente o cadastro na plataforma Saúde Já, pelo aplicativo
de celular ou pelo site www.
saudeja.curitiba.pr.gov.br.
NOVAS FAIXAS
A vacinação por idade
ocorrerá do mais velho para
o mais novo, na faixa entre 59
a 18 anos, na medida em que
forem sendo disponibilizadas
novas doses pelo governo federal. Ainda não há previsão
de quando poderão ser abertas novas faixas etárias.
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Curitiba

D

esde o início da pandemia da covid-19, os
preços dos alimentos vêm
comprometendo cada vez
mais os orçamentos das famílias. Por isso, é aconselhável
pesquisar o valor de itens
como óleo de soja, arroz, leite longa vida e da carne.
Nos supermercados de
Curitiba, segundo levantamento do Clique Economia da
Prefeitura, a variação de preços de 12 gêneros alimentícios chega a 202% de um estabelecimento para outro.
O levantamento compreende: óleo de soja, arroz parboilizado, leite longa vida integral, carne bovina, feijão
preto, açúcar refinado, farinha
de trigo, macarrão espaguete,
extrato de tomate, biscoito
cream cracker, café e ovos
médios.
O acompanhamento do
Clique Economia é feito diariamente em supermercados

ARQUIVO/SMCS

Preços de alimentos têm variação de até
202%, aponta Clique Economia da Prefeitura

O acompanhamento do Clique Economia é feito diariamente em supermercados da capital

da capital. Por conta da bandeira vermelha, o levantamento neste momento está
sendo feito em sete estabelecimentos (normalmente, são
16 locais).
"Muitos supermercados
fazem promoções diárias, levando a essas grandes variações. Por isso, é importante
que as pessoas façam a com-

paração dos preços de alimentos", orienta Adriano Cardoso da Silva, coordenador do
Clique Economia, serviço vinculado à Secretaria Municipal
de Segurança Alimentar e
Nutricional (SMSAN).
LISTA
Entre os itens monitorados, o preço do sal apresen-

tou a maior variação para um
mesmo produto: 202,02%. O
pacote de 1 quilo do alimento foi encontrado por valores
entre R$ 0,99 e R$ 2,99 em
diferentes supermercados.
Outro produto com grande alta é o macarrão espaguete com ovos. O pacote de 500
gramas apresentou variação
de 126,13% entre um estabe-

lecimento e outro (com preços entre R$ 1,99 e R$ 4,50
para um mesmo produto). No
caso do pacote de 500 gramas
do café a vácuo, a diferença
de um mesmo produto chegou a 118,44% (entre R$ 4,99
e R$ 10,90) e do biscoito cream cracker variação de
112,46% (entre R$ 3,29 e R$
6,99).
No caso do feijão preto
(1kg), a diferença de preços
era R$ 5,35 e R$ 10,90
(103,74%). Em relação à carne bovina patinho (1kg), a
variação chegou a 96,34%
entre os pontos pesquisados
(de R$ 28,98 a R$ 56,90).
Já o arroz parboilizado (5
quilos) foi encontrado em diferentes supermercados com
variação de 71,11% de preço
(entre R$ 16,89 e R$ 28,90) e
açúcar refinado (5kg) apresentou variação de preço de
67,98% (entre R$ 11,90 e R$
19,99).

A queda de cabelos, uma
das queixas mais frequentes
nos consultórios de dermatologia em tempos de pandemia, não está restrita a sintomas pós-covid. Alimentação desequilibrada, que acarreta deficiência de nutrientes no organismo, e quadros
de estresse são fatores que
têm merecido especial atenção de especialistas no momento de analisar as causas
do problema.
O fio de cabelo passa por
três ciclos. Em crescimento,
está na fase anágena. Na catágena, está maduro e permanece no folículo. Ao se
destacar do folículo e cair, o
fio entra na fase telógena.
Como os cabelos passam
por constante renovação, a
queda de até 100 fios por dia

DIVULGAÇÃO

Má alimentação e estresse:
dois vilões na saúde dos cabelos

A queda de até 100 fios por dia é esperada e considerada normal

é esperada e considerada
normal.
Mas há uma situação
anormal à qual os dermatologistas dão o nome de eflúvio telógeno. É quando, por
alguma razão, o organismo
interrompe o crescimento
do cabelo e há a queda do
fio.
A manutenção da saúde
capilar está estreitamente ligada à nutrição do organismo. "Podemos destacar os
minerais metálicos, como
ferro, e as vitaminas do complexo B, com destaque para
a biotina, como essenciais
para o crescimento e a beleza dos fios de cabelo", afirma o especialista em Ciências Médicas pela Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), Lucas Portilho.
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No mês que marca o meio ambiente,
campanha estimula limpeza nos municípios
A

Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest) e o
Instituto Água e Terra (IAT)
estão mobilizando os municípios e a população paranaense a postarem na internet o
antes e o depois de uma limpeza.
A ação faz parte das atividades programadas para o
mês do Meio Ambiente, em
alusão ao Dia Mundial do
Meio Ambiente, que será comemorado neste sábado (5).
Devido à pandemia da Covid19, a campanha orienta que é
preciso evitar aglomerações,
manter o distanciamento social, usar máscaras e higienizar as mãos.
Os 399 municípios do Paraná estão sendo estimulados
a fazer o recolhimento de resíduo e postar fotos de como
o local era e como ficou, com
a hashtag #ParanáMaisLimpo.
"Nós, humanos, somos os

SEDEST

A Campanha #ParanáMaisLimpo faz parte das ações em comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, no dia 5. A campanha é pela internet, desafiando os
municípios a postarem ações de limpeza nas suas redes sociais e estimularem a população para participar, com todas as normas sanitárias contra a Covid-19

A campanha pede que os municípios incentivem seus moradores
a participar com o objetivo de promover a conscientização ambiental

maiores causadores de resíduos todos os dias e precisamos
de ferramentas como essa
para minimizar os impactos

causados", afirmou o secretário Marcio Nunes.
A campanha pede que os
municípios incentivem seus

moradores a participar com o
objetivo de promover a conscientização ambiental. A população deve ir até um local

que precise de manutenção e
limpeza, tirar uma foto ou selfie da área antes de fazer a limpeza e a separação dos resíduos.
Depois de cumprir o desafio, basta tirar uma foto ou
selfie da mesma área e postar
nas redes sociais com #ParanáMaisLimpo. É possível postar no Facebook, Instagram e
LinkedIn. Também são permitidas postagens de desenhos
feitos por crianças, a fim de
promover a consciência ambiental.
Segundo o diretor de Políticas Ambientais da Sedest,
Rafael Andreguetto, estimular
os municípios e a população
a realizar pequenas atitudes
faz parte da política de educação ambiental da Secretaria. "Quando mobilizamos um
trabalho pequeno em cada
canto do Estado, conseguimos
um grande resultado e, com
certeza, promover um Paraná
mais limpo", disse.

O prefeito Rafael Greca anunciou nesta terçafeira (1) que a Prefeitura de
Curitiba oferecerá estágio
para estudantes de pósgraduação.
"Vamos suprir a demanda da ProcuradoriaGeral do Município e de
outras secretarias que
queiram contratar estagiários nas diversas áreas do
conhecimento, dentro do
programa de estágio UniverCidade", disse o prefeito durante conversa com o
presidente do Instituto
Municipal de Administração Pública - Imap, Alexandre Matschinske, e a
procuradora Vanessa Volpi.
"Os estudantes terão a
possibilidade de servir
Curitiba", completou Greca. A bolsa-auxílio dos estudantes de pós-graduação
poderá variar de R$
1.628,00 (para quatro horas diárias) a R$ 2.442,00
(para seis horas diárias).
Os estagiários aprovados

PEDRO RIBAS/SMCS

Prefeitura terá estágio para estudantes de pós-graduação

Prefeito Rafael Greca com o presidente do Instituto, Alexandre Matschinske
e a procuradora-geral do Município, Vanessa Volpi Bellegard Palacios

também receberão auxíliotransporte.
Para que a nova modalidade seja implantada, a partir de agora as secretarias e
órgãos interessados deverão

formalizar o pedido ao
Imap, definindo as atividades que serão desenvolvidas
pelos estagiários, o perfil
dos estudantes que ocuparão as vagas e indicar a do-

tação orçamentária. A Prefeitura já oferece estágio
para estudantes de graduação e ensino médio.
A divulgação das vagas
será feita pelo site do Imap.

INSTITUIÇÃO DE
ENSINO SUPERIOR
Para que o estudante de
curso de pós-graduação
(Lato e Stricto Sensu) possa fazer o estágio na Prefeitura de Curitiba é necessário que o projeto de curso
da instituição de ensino
em que ele está matriculado tenha previsão do estágio, ainda que não seja obrigatório.
O objetivo do Imap com
a nova modalidade de estágio do UniverCidade é
dar oportunidade aos estudantes de pós-graduação
para que experimentem a
prestação de serviços na
administração pública
municipal. A nova possibilidade também trará ganhos às secretarias e aos órgãos da Prefeitura, que contarão com o apoio de estudantes preparados, ainda
que exerçam suas atividades temporariamente. Os
contratos serão de um ano
e poderão ser renovados
por mais um ano.
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Paraná começa a imunizar
trabalhadores do transporte aéreo
O

Paraná iniciou nesta terça-feira (1º) a vacinação contra a
Covid-19 em trabalhadores do transporte aéreo em todo o Estado. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, esteve presente no ginásio Ney
Braga, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, para
acompanhar a imunização dos profissionais vinculados ao Aeroporto Internacional Afonso Pena.
"A Sesa segue cumprindo o Plano
Nacional de Operacionalização da
Vacinação contra o Coronavírus e é
com grande satisfação que acompanhamos este momento, pois a Infraero tem sido uma grande parceira na
execução da tarefa de transportar as
vacinas, fazendo com que as doses
cheguem com segurança ao nosso Estado e também aos municípios", afirmou o secretário.
"O Afonso Pena é um dos maiores
do País, tem toda uma rede logística
que cerca o município de São José dos
Pinhais e integra a vida da população
da região", acrescentou.

AMÉRICO ANTONIO/SESA

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, esteve presente no ginásio Ney Braga, em São José dos Pinhais,
Região Metropolitana de Curitiba, para acompanhar a imunização dos profissionais vinculados ao aeroporto internacional Afonso Pena

Os trabalhadores credenciados ao Afonso Pena serão imunizados, independente da função

O município recebeu na semana
passada 1.565 doses para vacinação
dos profissionais do transporte aéreo
e aeroportuário. A cidade e a equipe
do aeroporto definiram que todos os
trabalhadores credenciados ao Afonso Pena serão imunizados, independente da função. O superintendente

da Infraero no Afonso Pena, Antônio
Pallu, que também tomou a 1ª dose
da vacina, disse que a data é muito
especial para todos os profissionais da
área. "É como concretizar a esperança dos trabalhadores do setor. Nós da
Infraero apoiamos e acompanhamos
toda a movimentação da chegada e

distribuição das vacinas, e agora chegou nosso momento de também recebermos a dose", disse.
"A imunização dos profissionais do
setor é importante para que tenhamos
mais confiabilidade no exercício das
nossas funções, que envolvem milhares de pessoas diariamente, e também
para a segurança dos próprios passageiros que transitam pelos aeroportos", acrescentou o superintendente.
A Secretaria Municipal de Saúde
de São José dos Pinhais dividiu a imunização dos trabalhadores destes grupos em três etapas, conforme faixa
etária. Inicialmente estão sendo vacinados pessoas de 40 anos ou mais.
A prefeita Nina Singer agradeceu
o empenho do Governo do Estado
para que as vacinas cheguem aos municípios. "A Sesa tem enviado rapidamente as vacinas aos municípios.
Nossa cidade, que é sede do Aeroporto Internacional, vem testemunhando
este trabalho e o esforço realizado
para a distribuição das doses", ressaltou.
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Itaipu celebra Mês do Meio
Ambiente com série de atividades
A

celebração do Dia do Meio
Ambiente, em 5 de junho, terá
uma série de atividades promovidas
pela Itaipu Binacional ao longo de
todo o mês. A programação, coordenada pela Divisão de Educação Ambiental, da diretoria de Coordenação,
inclui ações voltadas para a comunidade externa e para o público interno
da empresa.
Benchmarking em meio ambiente,
Itaipu é reconhecida internacionalmente no setor e já recebeu o prêmio
Water for Life, da Organização das
Nações Unidas (ONU), na categoria
"Melhores práticas em gestão da água".
Na semana passada, nove embaixadores estrangeiros estiveram em Foz do
Iguaçu para conhecer as ações da
empresa na área ambiental, em visita
organizada pela própria Itaipu, Ministério de Relações Exteriores e Ministério de Minas e Energia.
Para o diretor-geral brasileiro, general João Francisco Ferreira, a programação do Mês do Meio Ambiente
contribui para propagar as boas ações
praticadas por Itaipu e replicadas
mundo afora. "Um trabalho de muita
responsabilidade e que nos orgulha
muito, pois mostra a importância das
energias renováveis para o setor elétrico e para o planeta."
Uma das ações vai envolver jovens
dos 55 municípios atendidos pelo
Convênio Linha Ecológica (nível médio e universitário). Eles foram convidados a participar do Seminário Virtual "Cuidando de Nossa Biodiversidade". O evento começa nesta quarta-feira (2) e segue até o dia 8 de junho, com a participação de 350 jovens. As inscrições se encerraram na
segunda-feira (31) e todas as vagas foram preenchidas. Para o público infantil, serão lançados três vídeos: "A História da Semente", com fotografias do
desenvolvimento de uma semente cultivada; "A História da Jacutinga", um
teatro de sombras; e o vídeo a "Cadeia Alimentar", com foco na onçapintada.
A partir do dia 7 de junho também
serão entregues cerca de 100 mil ímãs
de geladeira com orientações e cronograma da coleta seletiva para as residências cadastradas pelos municípios nos programas municipais de coleta seletiva.
PÚBLICO INTERNO
Dentro da Itaipu, a primeira iniciativa alusiva ao tema foi a instalação

RUBENS FRAULINI / ITAIPU BINACIONAL

Programação inclui ações voltadas para a comunidade externa e para o público interno da empresa

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

Visita dos embaixadores estrangeiros à usina de Itaipu

de novos informes da coleta seletiva
em áreas comuns dos escritórios. A
ideia é de facilitar o acesso à informação, dirimindo dúvidas. A partir deste mês de junho, as lixeiras receberão
nova adesivagem, trazendo por escrito o tipo de resíduo adequado a cada
uma delas.
Nesta quarta-feira (2), será divulgado um vídeo tutorial sobre a coleta
seletiva na Itaipu. O material, produzido pela Divisão de Educação Ambiental e Divisão de Imprensa, será encaminhado por e-mail a todos os colaboradores (com link) e publicado
nos canais internos de comunicação.
A partir do dia 7 de junho, os empregados, estagiários e jovens aprendizes começarão a receber, via malote, uma cartilha ilustrada sobre a técnica da compostagem doméstica.
A Educação Ambiental também vai
enviar um e-mail sobre o tema, com
links do Youtube, sobre técnicas de
compostagem doméstica. "A ideia é
incentivar os colegas a adotarem essa
prática da compostagem em casa, que
traz inúmeros benefícios e pode ser
uma forma de envolver as crianças no
cuidado com a natureza", explica Rodrigo Cupelli, da Divisão de Educação
Ambiental.
PESQUISA E MELHORIA
CONTÍNUA
As ações para a melhoria contínua
da coleta seletiva na Itaipu estão em
consonância com as sugestões feitas
pelos próprios colaboradores, em pesquisa feita pela Divisão de Educação
Ambiental no último mês de abril.
Foram 307 respondentes no total.

"A coleta seletiva na Itaipu é uma
força-tarefa de diversas áreas da empresa e consideramos o resultado da
pesquisa satisfatório para nos dar subsídios na adoção de melhorias e reforçar o que já funciona", disse Cupelli.
Outra ferramenta para auxiliar a
sustentabilidade do setor é o Reciclômetro, um painel interativo, criado
pela Diretoria de Coordenação e a Superintendência de Informática da Itaipu, com apoio do Parque Tecnológico
Itaipu, que informa dados sobre a gestão de resíduos sólidos. O Reciclômetro traz informações sobre a coleta
seletiva nos 55 municípios do Oeste
do Paraná e pode ser acessado pela intranet.
ESTÍMULO À COLETA SELETIVA
A Itaipu destinou, em 10 anos,
aproximadamente 1.000 toneladas de
recicláveis (sem contabilizar lenhas)
para a Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu (Coaafi). A
renda obtida com a venda do material ajuda a manutenção da sede administrativa da cooperativa, que hoje
emprega 85 catadores em sete Unidades de Valorização de Recicláveis
(UVRs).
Em toda a sua área de abrangência, a Itaipu tem realizado convênios
com as prefeituras e entidades formadas por catadores para a melhoria e o
fortalecimento da coleta seletiva.
A Divisão de Ação Ambiental atua
diretamente nesta frente, oferecendo,
inclusive, ações visando ao desenvolvimento profissional e social da classe dos catadores.

Lasanha de frango,
queijo e presunto
REPRODUÇÃO GOOGLE

INGREDIENTES:
- 5 filés de peito de frango desfiados
- 1/2 kg de queijo muçarela
- 800 g de presunto
- 1 pote de requeijão médio
- 1 tomate
- 1 cebola
- 1 pimentão
- 1kg de massa pronta para lasanha
(dois pacotes)
- 5 copos de leite
- 1 colher e ½ de farinha de trigo
- 2 caixas de creme de leite
- Ervas finas, pimenta do reino e sal a
gosto
MODO DE PREPARO:
MASSA:
1. Cozinhe a massa fresca, conforme
orientações escritas na embalagem.
2. Após o cozimento, escorra a água e
reserve a massa em um refratário
com água gelada para que não fique
grudada.
RECHEIO:
1. Asse os peitos de frango já temperados com os condimentos que preferir e sal.
2. Reserve a água que sobrar do cozimento.
3. Em outra panela, junte os tomates, o
pimentão e a cebola já cortados, bem
picadinhos. Refogue.
4. Junte esse refogado com o peito de
frango já desfiado e com a água reservada do cozimento do frango.
5. Deixe ferver até que os temperos se
dissolvam.
6. Separe o queijo e o presunto.
7. Preparo do creme branco:
8. Dissolva a farinha de trigo em leite,
tempere a seu gosto. Leve ao fogo
médio e mexa até engrossar. Retire
do fogo e acrescente as caixas de creme de leite.
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Especialistas debatem falta de vagas
na educação infantil em Curitiba
“A

educação infantil é a
única etapa em que
não é possível que a gente recupere e ofereça para as crianças em outro momento da
vida. Se as crianças não tiverem acesso à educação infantil no presente, no momento
em que elas tiverem idade de
frequência, elas não terão direito em outro momento, porque a educação infantil é determinada pela idade da criança." A frase, da professora
e doutora em Estudos da Criança pela UFPR, Angela Scalabrin Coutinho, ilustra a temática da audiência pública
realizada na Câmara Municipal de Curitiba (CMC) na última sexta-feira, 28 de maio.
Ela e outros especialistas da
área analisaram as dificuldades do acesso de bebês e crianças até 5 anos à educação
pública na capital.
Com foco na meta 1 do
PME - Plano Municipal de
Educação, que prevê, em Curitiba, a universalização do
acesso à pré-escola (para crianças de 4 a 5 anos), mas também do acesso à creche (para
0 a 3 anos), preferencialmente na rede pública, o debate
foi coordenado de forma conjunta pelas vereadoras Carol
Dartora e Professora Josete,
ambas do PT. Na oportunidade, as parlamentares e convidados corroboraram da necessidade de fazer com que o
Estado cumpra o dever de garantir uma educação infantil
de qualidade e pública, para
as crianças, que têm esse direito preservado na Constituição Federal.
"A educação infantil, a
educação básica também é
um direito das mulheres. A
gente percebe esse direito sendo atacado, em todo momento de retrocesso político os
primeiros direitos que são atacados são os das mulheres. A
educação infantil se trata dos
direitos das mulheres, das
mulheres trabalhadoras, que
precisam garantir segurança e
qualidade de educação para
seus filhos", refletiu Carol

CARLOS COSTA/CMC

Audiência pública realizada na CMC no dia 28 de maio foi focada no acesso à educação
infantil e cumprimento de metas dos planos nacional e municipal de educação

Horóscopo do Dia
ÁRIES - Quando requisitado não titubeie de qualquer maneira a essa altura, aja com firmeza. Acredite bastante na sua percepção apurada.
TOURO - A pedra de
ametista fará você formar
um conhecimento mais
profundo sobre tudo
aquilo que está te envolvendo, assim conseguirá
seguir em uma direção
um tanto quanto interessante para seu futuro.
GÊMEOS - Demonstre sinais de comando quando
isso lhe for pedido. Faça
as reflexões das quais
necessita para agregar
evolução.
CÂNCER - Poderão alguns familiares perceberem uma atitude diferenciada da esperada. Mesmo os fluídos advindos
de Marte, tende a garantir-se com bastante tranquilidade na maior parte
do tempo.

O debate foi transmitido pelas redes sociais da CMC e está disponível, na íntegra, no nosso canal do YouTube

Dartora, logo na abertura da
audiência pública.
Amália Tortato (Novo),
que acompanhou toda a discussão, concordou com a vereadora, ao exemplificar que,
"normalmente quem sai do
mercadod e trabalho para cuidar da criança em casa é a
mãe". "A luta [pelo acesso à
educação também] é das mulheres, principalmente das
mulheres de baixa renda,
[pois] se a mulher tiver no
mercado de trabalho, haverá
um incremento na renda familiar". Segundo Angela Coutinho, a busca por esse direito passa não só pelas mães,
mas também pelas próprias
crianças, "que têm cidadania
desde quando nascem, com
direitos previstos como prioritários na sociedade".
Porém, continuou a especialista em Políticas para Crianças, quanto menor é a criança, menos políticas públicas existem e, por consequência, menor é a valorização
deste direito. "Quanto menor
a criança, menor é o status
social de quem trabalha com
ela, menor é o salário das professoras que atuam com essas
crianças e menores são as condições de oferta desta educação infantil. Então é funda-

mental entendermos que todas as crianças, desde bebês,
têm os mesmos direitos ao
acesso à educação infantil, de
qualidade, e são cidadãs e sujeitos públicos."
Para embasar esse argumento, Angela Coutinho, que
é do Fórum da Educação Infantil do Paraná (Feipar), resgatou dados do Censo Escolar de 2019 de Curitiba, que
revelam que apenas 33.042
crianças de 0 a 3 anos - de
uma projeção populacional de
94,3 mil para 2017 - estavam
matriculadas na rede de educação da capital (sendo 50,5%
das vagas em rede pública e
49,5% na privada). Ao fazer
este recorte na rede municipal,
a deficiência de acesso ainda é
mais latente: apenas 0,3% dos
bebês até 1 ano; 18% dos bebês
de 1 ano; 34% das crianças de 2
anos; e 48% das crianças de 3
anos foram atendidas naquele ano. "Quanto menores as
crianças, mais excluídas estão
das políticas públicas educacionais de Curitiba", completou. Após reforçar que mães
e crianças precisam desses espaços públicos de "compartilhamento", que são as creches
e pré-escolas, a pesquisadora
alertou para outro problema
da educação infantil pública

de Curitiba. A desigualdade
ultrapassa a idade dos pequenos, chegando à distribuição
territorial. Conforme o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a capital
tem 55 áreas de ponderação,
com características aproximadas em relação aos grupos
populacionais e condições de
infraestrutura de vida das pessoas. Em 31 dessas áreas, faltam vagas para crianças abaixo dos 12 meses de vida; em
13 delas, faltam vagas para
bebês a partir de 1 ano; já
quando se trata de crianças de
2 anos, faltam vagas em 11
áreas de ponderação; e quando se trata de crianças de 3
anos, há falta de vagas em 10
áreas.
"Curitiba tem uma área significativa de crianças de 0 a 3
anos que se encontram em
regiões com condições bastante precárias (moradia, renda per capita e ocupação da
mãe que é responsável pelo
domicílio). As bordas do município, sobretudo da região
sul, são as mais afetadas em
questão de desigualdade. E
quanto mais para o miolo
[centro], ou subindo ao norte, as condições ficam um
pouco melhores", resumiu
Angela Coutinho.

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

LEÃO - As boas novas virão para você como fonte
de luz para a resolução de
alguns problemas emocionais.
VIRGEM - Algumas das
suas atitudes transparecerão de forma mais forte,
os que te rodam ficaram
com um alto nível de
stress.
LIBRA - Nessa sua busca, você passará por um
momento de grandes provações das suas capacidades de concentração. Por
isso você necessitará raciocinar um pouco melhor.
ESCORPIÃO - Este signo
de Fogo, irá fomentar
uma chama da paixão por
membro de Câncer, que
pode confundir-se com
um laço forte de amizade.
SAGITÁRIO - A melhor
oportunidade é você avaliar as chances para encarar os problemas no seu
dia. Exterminará alguns
pensamentos inimigos do
seu avanço pessoa e profissional, por isso você
poderá chegar em um nível diferenciado da sua
vida.
CAPRICÓRNIO - Irá melhorar muito a sua vida
neste momento. Não prolongue a sua caminhada
para o sucesso, apenas se
reserve o direito de transformar a sua vida da melhor maneira possível.
AQUÁRIO - Um nível de
desenvolvimento irá
abastecer a sua inteligência, mas você chegará em
um ponto saudável.
PEIXES - Em sua vida
encontrará um destino
mais amigável com a sua
grande personalidade. O
nosso natural satélite
energizará sua constelação.
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m dos conselhos
mais difundidos
junto a quem procura uma
vida saudável é beber bastante água.
Quem nunca escutou que
é preciso consumir, no mínimo, dois litros do líquido por dia? Apesar da importância para o bom funcionamento dos rins e de outros sistemas do organismo,
é necessário cautela na hora
de seguir esta recomendação.
Segundo o urologista do
Hospital Edmundo Vasconcelos, Sandro Nassar, dentro das patologias renais, há
tanto as que demandam alto
consumo de água quanto as
que exigem cuidado com o
volume ingerido.
No cenário mais amplo,
a orientação para consumo
abundante de água está associada essencialmente a
dois fatores: desidratação e
formação de cálculos renais.
O primeiro fator, segundo o
médico, tem maior risco de
ocorrer entre crianças e ido-

DIVULGAÇÃO

Beber muita água é sempre positivo?

A orientação para consumo abundante de água está associada
essencialmente a dois fatores: desidratação e formação de cálculos renais

sos que tendem a ter quadros de vômitos e diarreia
mais frequentes. "A perda
de líquido por esses meios
pode gerar desidratação, que
aumenta a chance de insuficiência renal. Para evitar
isso, indicamos uma inges-

ta satisfatória de água diariamente", complementa.
Do outro lado, quando
existe diagnóstico de insuficiência renal, a orientação
vai na contramão: a ideia é
que o consumo de líquido
se torne cada vez mais res-

trito conforme a gravidade
do problema. Nassar explica que nestes casos, o rim
tem uma incapacidade de
filtração e, se a demanda
hídrica for alta, ocorre inchaço. "A perda da função
do rim pode ocorrer por di-

ferentes motivos, como uso
de medicamentos, diabetes
e hipertensão. Para os pacientes com o quadro, é preciso limitar o consumo de
qualquer líquido, até mesmo os presentes nos alimentos, para evitar inchaço
- que geralmente é percebido nas pernas. Em casos graves, por exemplo, essa ingestão pode ser de no máximo 800 ml ao dia".
O urologista ressalta, no
entanto, que para uma população saudável e que
mantém acompanhamento
médico constante, a dica de
consumo de 1,5 a 2 litros de
água por dia pode ser seguida.
"Essa é uma orientação
generalizada que auxilia na
prevenção de cálculo renal.
Porém, vale ressaltar que
essa quantidade não vai impedir o problema em todos.
Algumas pessoas vão necessitar de mais líquido, por
isso é preciso sempre ter um
acompanhamento médico",
conclui.
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Flavielle Cardoso

Parabéns,
Thaysa!
Minha querida e amada filha
Thaysa Prado Ricardo dos
Santos, mamãe dos meus
lindos netinhos Francisco e
Helena, aniversaria neste
sábado (05). Desejo a você
sempre o que há de melhor,
pois você é uma pessoa
incrível em tudo que se
propõe fazer. É uma mãe
amorosa e uma esposa
dedicada, além
de ser uma professora
e advogada brilhante.
Eu te amo e sinto
cada vez mais orgulho
de ser seu pai! Parabéns!

Nesta quinta-feira (03) espero que você, Flavielle
Cardoso, celebre seu dia especial junto de quem
mais ama, e que o seu coração se aqueça com
todo amor que receber!

Mariana dos Santos
Felicidade à Mariana
dos Santos por seu
aniversário
comemorado nessa
quinta-feira (03).
Espero que seus
desejos se
realizem, pois,
pessoas especiais
como você
merecem
tudo de
bom!

Mariana Brandalise

Yasmin Ferreira

Geili Brito

Parabéns, Mariana Brandalise! Que esta nova
etapa, iniciada nessa quarta-feira (02), chegue
recheada de muita saúde e novas oportunidades
para concretizar os seus sonhos mais desejados!

Quem sopra as velinhas
nesta quarta-feira (02) é a estudante
de jornalismo Yasmin Ferreira.
Desejo a você muitas realizações, luz e saúde!

Muitas felicidades a Geili Brito
que completa mais um ano de vida nesta
quarta-feira (02). Desejo que você
tenha muita paz, prosperidade e amor!

