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PREVISÃO
DO TEMPO
DIVULGAÇÃO

Paraná distribui hoje lote de vacinas
para grávidas e pessoas com comorbidades
ARI DIAS/AEN

Máxima 26 graus e mínima
12 graus em Curitiba e RMC.
Na imagem Colombo.
Na terça-feira, a tendência
ainda é de predomínio da
condição de tempo estável,
devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, o que irá desfavorecer a ocorrência de chuvas
em todo o estado. Espera-se
ainda pouca variação de
nebulosidade em grande
parte do Paraná e temperaturas elevadas em todos os
setores. Ainda persistirá
também a condição favorável para a formação de nevoeiros entre a madrugada
e o amanhecer em vários
pontos dos Campos Gerais,
Centro-Sul e na RMC.
Dólar/Euro Cotações (em R$)
MOEDA

COMPRA

VENDA

Euro

6,534

6,536

Dólar Com.

5,418

5,419

Dólar Tur.

5,387

5,583

PÁGINA
PÁGINA 12
12
Foram enviadas pelo Ministério da Saúde ao Estado 391.500 doses da Covishield, da Universidade de
Oxford/AstraZeneca/Fiocruz, que somadas às 14.600 unidades da Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantan/Sinovac

Curitiba

Pinhais

Novos radares serão ligados
na quarta-feira em três ruas
DANIEL CASTELLANO / SMCS

PÁGINA 9

Inscrições do PSS para
contratações de profissionais da
saúde se encerram nesta semana
PMP

Dia Mundial de Higienização das
Mãos destaca a importância
desse hábito que é uma das
práticas mais eficazes no
combate ao coronavírus
PÁGINA 6

Prefeitura de Piraquara
inaugurou o "Escritório
de Compras Públicas"
em parceria com o SEBRAE
PÁGINA 8

Antes do início do funcionamento dos radares, todos os locais
estarão indicados com placas e pintura no pavimento

Mesmo com restrições, tradição da fé aconteceu
com a Missa de 1º de maio em Quatro Barras
PMQB

PÁGINA 7

Campina Grande do Sul
Centro de Especialidades
Médicas inova e oferece
atendimento mais ágil
PÁGINA 5

Celebração mantém viva uma tradição que já existe há mais de 70 anos

A seleção tem vagas para auxiliar de
enfermagem, enfermeiro e médico da família

PÁGINA 2

2

04 DE MAIO DE 2021

GERAL

Pinhais

Em 1º turno, aprovada isenção das taxas
de outorga para táxis e transporte escolar
CARLOS COSTA/CMC

Inscrições do PSS para
contratações de profissionais da
saúde se encerram nesta semana
A seleção realizada pela Prefeitura de Pinhais tem vagas
para auxiliar de enfermagem, enfermeiro e médico da família

E

Projeto de lei que isenta motoristas de táxi e permissionários
do transporte escolar do pagamento da taxa de outorga referente
ao ano de 2020 foi aprovado em primeiro turno pela Câmara
Municipal de Curitiba (CMC) nesta segunda-feira (3). A matéria,
que tramita em regime de urgência desde a semana passada, recebeu 36 votos e uma única abstenção. Na sessão plenária de
hoje, outra proposta foi debatida em plenário em urgência, mas
foi rejeitada pela maioria do vereadores: a que previa o parcelamento de multas de trânsito contraídas durante a pandemia da
covid-19. Da Prefeitura de Curitiba, a iniciativa que oficiliza a
remissão do pagamento da outorga devida à Urbs por taxistas e
pelo transporte escolar, referente ao ano de 2020 foi protocolada
no Legislativo no dia 12 de abril. A outorga, no caso, é uma
espécie de aluguel pago por operadores privados à Prefeitura de
Curitiba pelo direito de realizar um serviço público, após serem
selecionados para isto pela entidade gestora - no caso, a Urbs.

Saúde fecha abril com a maior distribuição de
medicamentos para intubação desde o início da pandemia
Em abril deste ano, o Ministério da Saúde distribuiu mais de
3,6 milhões de unidades de medicamentos de Intubação Orotraqueal (IOT) para todos os estados brasileiros. Até o momento,
essa foi a maior distribuição de medicamentos hospitalares realizada pela pasta em um único mês, desde o início da pandemia
da Covid-19. A ação reafirma o compromisso do governo federal
de apoio aos estados e municípios e reforço do Sistema Único
de Saúde (SUS), em um empenho contínuo para evitar o desabastecimento de medicamentos IOT no Brasil.

CMC rejeita projeto para parcelamento
de multas contraídas na pandemia
A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) rejeitou, na sessão
plenária desta segunda-feira (3), projeto de lei que dispunha
sobre o parcelamento de multas de trânsito contraídas durante a
pandemia da Covid-19. A quitação de débitos em até 12 vezes
hoje pode ser feita apenas por meio de cartão de crédito. De
iniciativa do vereador Denian Couto (Pode), a matéria teve 24
votos contrários, 10 favoráveis e 2 abstenções. Conforme o artigo 56 da Lei Orgânica do Município (LOM), o projeto rejeitado em
plenário só pode ser reapresentado, no mesmo ano (sessão legislativa),
mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara
Municipal (20 vereadores) ou de 10% do eleitorado.

Estados e municípios de todo o Brasil já
podem aderir ao programa "Saúde com Agente"
O nome do projeto já diz tudo: "Saúde com Agente". É o
Ministério da Saúde em parceria com os Agentes Comunitários
de Saúde (ACS) garantindo atendimento para cada vez mais brasileiros. O programa deu mais um passo com a publicação do
Edital de Chamamento Público, no Diário Oficial da União (DOU).
Isso significa que estados, Distrito Federal e municípios já
podem aderir ao programa. Podem participar todos que tenham,
em seu quadro de profissionais, Agentes Comunitários de Saúde e/ou Agentes de Combate às Endemias, ou agentes que desempenham essas atividades, mas com outras denominações.

04 de Maio
Dia do Calculista Estrutural; Dia de Santo Isidoro.

stão abertas até a próxima sexta-feira (7),
as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado
(PSS) da Prefeitura de Pinhais, que irá contratar profissionais da saúde.
A seleção tem vagas para
auxiliar de enfermagem, enfermeiro e médico da família. Em virtude da pandemia
do novo coronavírus, o PSS
realiza a contratação em caráter temporário e emergencial dos profissionais, sendo que o procedimento
acontece por meio de prova
de títulos e não há taxa de
inscrição.
Os interessados devem
se inscrever pelo site da
Prefeitura de Pinhais
(www.pinhais. pr.gov.br) na
aba Concursos, ano 2021,
PSS nº 001/2021 - SEMSA Emergencial. Todas as informações do edital nº001/
2021 estão no link: https://
bit.ly/3edH6TL.
Veja abaixo as informações sobre os cargos ofertados e os requisitos para participar do processo:
AUXILIAR DE
ENFERMAGEM
Carga horária: 40 horas
Requisitos: curso técnico
em nível médio ou pós-mé-

PMP

Bastidores
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A seleção tem vagas para auxiliar de enfermagem,
enfermeiro e médico da família

dio de Auxiliar de Enfermagem; registro no órgão de
classe do Paraná; declaração
de quitação de débitos do
órgão de classe específico na
área; conhecimentos de informática.
Salário: R$ 1.991,18.
ENFERMEIRO
Carga horária: 40 horas
Requisitos: curso de graduação em Enfermagem; registro no órgão de classe do
Paraná; declaração de quitação de débitos do órgão de

classe específico na área;
conhecimentos de informática.
Salário: R$ 5.370,52.
MÉDICO DA FAMÍLIA
Carga horária: 40 horas
Requisitos: curso de graduação em Medicina; registro no órgão de classe do
Paraná; declaração de quitação de débitos do órgão de
classe específico na área;
conhecimentos de informática.
Salário: R$ 15.759,39.
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Pinhais

Campina Grande do Sul

Conheça o vencedor do
Desafio Talento Jovem CJ 2021

MAIO AMARELO - No Trânsito,
sua Responsabilidade Salva Vidas
DIVULGAÇÃO

Participaram desta ação adolescentes e jovens residentes em Pinhais com idades entre 12 e 29 anos
PMP

A campanha visa reduzir o número de mortes e feridos
em decorrência de acidentes de trânsito no Município

O vencedor foi Ericles Henrique Nascimento, morador do bairro Maria Antonieta

N

o mês de abril, o Centro da Juventude de
Pinhais lançou mais um
desafio. Participaram do
Desafio Talento Jovem CJ
2021, adolescentes e jovens
residentes em Pinhais com
idades entre 12 e 29 anos.
Nos comentários da postagem no Facebook do CJ referente ao desafio, os participantes deveriam publicar
um vídeo demonstrando al-

gum talento ou habilidade.
Em seguida, marcar o maior número de pessoas e pedir que curtissem seu comentário. Ganharia o desafio quem obtivesse o maior
número de curtidas. O vencedor foi Ericles Henrique
Nascimento, morador do
bairro Maria Antonieta. Durante a premiação, Ericles
recebeu o troféu "Desafio
Talento Jovem CJ 2021" das

mãos do coordenador do CJ
de Pinhais, Vilmar Rodrigues Júnior. "Para os adolescentes e jovens, muito mais
do que participar desta saudável competição, foi uma
oportunidade para mostrarem
seus talentos. Mesmo nesse
momento difícil, o Centro da
Juventude de Pinhais continua sendo um espaço de
manifestação cultural do jovem", enfatiza Vilmar.

Todos os anos o Conselho
Nacional de Trânsito (Contran)
lança uma campanha educativa que visa conscientizar os
motoristas a respeito dos cuidados necessários para garantir a segurança no trânsito e nas
estradas.
Neste ano, a campanha intitulada "No trânsito, sua responsabilidade salva vidas", foi
mais uma vez abraçada pelo
Deptran - Departamento de
Trânsito de Campina Grande
do Sul. LEI Nº 583, de 25 de
setembro de 2018, Art. 3º a
campanha comemorada anualmente no mês de maio, passa
integrar o calendário oficial de

datas e eventos do Município
de Campina Grande do Sul. O
objetivo é alertar os condutores dos cuidados com os mais
vulneráveis no trânsito e o respeito á sinalização com destaque para o "RESPEITO e RESPONSABILIDADE". A campanha visa reduzir o número de
mortes e feridos em decorrência de acidentes de trânsito no
Município, mediante a reflexão
do comportamento de pedestres, ciclistas, motociclistas,
motoristas e passageiros, alertando a todos a respeito da falta de atenção no trânsito, buscando a segurança de todos nas
vias públicas do Município.

Atletismo colombense brilha em campeonato na cidade de Cascavel
Ao conquistar 14 medalhas,
das quais cinco de ouro, o atletismo de Colombo fez bonito na
cidade de Cascavel neste final
de semana. Nossos atletas participaram com a costumeira garra o que garantiu à cidade a segunda colocação masculino e
quarta no feminino durante o 54°
Campeonato Paranaense de Atletismo Sub 20. O atleta Iam foi o
destaque da competição conquistando três medalhas de ouro
e uma de bronze. Ele venceu nos
300 metros com obstáculos, nos
500 metros rasos, nos 3.000
metros rasos e ainda, conquistou uma medalha de bronze no
revezamento 4×400 metros masculino na companhia dos atletas Christian, Kauã e Jorge.
Nos 10 km da marcha atlética feminina a nossa atleta colombense Thaliane ficou com o
ouro. Também nos 10 Km da
marcha atlética masculina Co-

PMC

Colombo obteve a 2º lugar masculino e quarto feminino na 54ª no Campeonato Paranaense de Atletismo sub 20 neste final de semana

Nossos atletas participaram com a costumeira garra o que garantiu à cidade a segunda colocação
masculino e quarta no feminino durante o 54° Campeonato Paranaense de Atletismo Sub 20

lombo ganhou ouro e prata com
Kauã Lucas e Wellington respectivamente. Duas outras pratas
foram conquistadas pela equipe
com Cristofer no lançamento do
disco masculino e Arilson no
lançamento do martelo. As medalhas de bronze vieram com
Thaliane no lançamento do dardo Feminino, com a equipe masculina no revezamento 4×400,
Vitor Hugo nos 10 km da marcha atlética masculino, com Jorge no lançamento do martelo,
Lucas no lançamento do dardo
e Chiristofer no arremesso do
peso. Na classificação geral, Colombo obteve a quarta colocação.
Estiveram acompanhando
nossos atletas o diretor de Esportes da Prefeitura Marcelo
Nunes, o Técnico Rodrigo Silva e os integrantes da equipe do
Departamento Alexandre de
Souza, Guilherme Barbosa e Dionata Rodrigues.
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Audiência pública na CMC vai
debater retorno das aulas presenciais
C

om o objetivo de debater o retorno das aulas
presenciais na rede pública
municipal, a Câmara Municipal de Curitiba (CMC) promove, na próxima quinta-feira
(7) às 14h, uma audiência
pública. O evento será transmitido pelas redes sociais do
Legislativo - YouTube, Facebook e Twitter - e terá a coordenação do gabinete parlamentar de Amália Tortato
(Novo), conforme o requerimento aprovado na sessão
plenária do dia 26 de abril.
Serão ouvidos representares da Câmara Municipal, da
comunidade médica, dos movimentos pela abertura das escolas e dos profissionais da
educação pública municipal.
Segundo a vereadora, "as escolas se encontram fechadas
há mais de 1 ano, causando
danos imensuráveis às crianças e aos jovens" e já há legislações estadual e municipal
que reconheceram a educação
presencial como atividade essencial: lei estadual 20.506/
2021 e lei municipal 15.810/
2021.
"O Ministério Público impetrou ação popular em que
requereu o retorno das aulas
presenciais e o devido cumprimento das leis já em vigor.
Não bastassem as perdas irreparáveis à saude física e psíquica dos curitibanos em pe-

RODRIGO FONSECA/CMC

Debate será na próxima quinta-feira, às 14h, com transmissão ao vivo pelas redes sociais

No dia 24 de abril, Curitiba completou 400 dias sem aulas presenciais na rede
municipal de ensino, contados a partir da primeira interrupção, em março de 2020

ríodo escolar, aptas a justificar tal audiência, há também
o projeto de lei da Câmara dos
Deputados (PL 5595/2020)
tramitando em nível federal,
visando igualmente reconhecer a educação presencial
como serviço essencial, nos
moldes do que temos vigente
hoje no Paraná e em Curitiba",
complementa a justificativa.
EDUCAÇÃO:
ATIVIDADE ESSENCIAL
Juntamente com Indiara

Barbosa (Novo) e Denian Couto (Pode), Amália Tortato é
autora da lei 15.810/2021,
aprovada pelo Legislativo em
17 de fevereiro, na semana do
Carnaval.
A norma reconhece a educação, por meio da oferta de
aulas presenciais, como uma
atividade essencial durante a
pandemia da covid-19 - medida que vale para escolas
públicas e privadas e estabelecimentos de formação continuada.

O texto em vigor, no entanto, foi sancionado com
veto parcial do prefeito Rafael Greca, mantido pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) em 7 de abril, e confirmado pelo plenário do Legislativo em 13 de abril. A
sanção suprimiu o parágrafo
1º do artigo 1º da lei que afirmava que "o exercício das atividades presenciais não estará sujeito à suspensão ou interrupção, cabendo ao Poder
Executivo estabelecer restri-

ções, com as normas sanitárias e os protocolos a serem
seguidos, inclusive quanto à
ocupação máxima dos estabelecimentos".
Na justificativa do veto
parcial, o Executivo argumentou que o parágrafo "afronta
a legislação vigente, sobretudo as normas que regem a situação de emergência enfrentada em razão da pandemia".
O ofício cita a lei federal
13.979/2020, que delega aos
Executivos, por decreto, "resguardar o abastecimento de
produtos e o exercício e o funcionamento de serviços públicos e de atividades essenciais". Também decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)
que respalda aspectos da norma enquanto durar a pandemia do novo coronavírus.
Durante a votação do
veto, Amália Tortato e os coautores da lei que reconhece
a educação, por meio de aulas presenciais, como serviço
essencial, defenderam a abertura das escolas, condicionada à escolha dos pais em enviar seus filhos. A vereadora,
por exemplo, argumentou ser
possível a retomada das aulas presenciais de forma segura - opinião que vem sustentando ao longo de todos as
discussões em torno das aulas presenciais já ocorridas
nesta legislatura.

São José dos Pinhais

Até o dia 14 de maio, as
regiões do São Marcos, Jardim Fabíola, Jardim Aquarius
e Jardim Carmem receberão
o mutirão de limpeza pública Cidade Limpa. A ação reúne trabalhos de roçada, raspagem de calçadas, retirada
de entulhos, caliças, galhos
e todo tipo de resíduos sólidos, com funcionários da
Prefeitura e maquinário específico trabalhando exclusivamente no mutirão.
A iniciativa é resultado
de uma parceria realizada
entre as Secretarias Municipais de Governo (Semgov) e
Meio Ambiente (Semma), e
atende semanalmente um

PMSJP

Mutirão de Limpeza no São Marcos e região

A ação reúne trabalhos de roçada, raspagem de calçadas,
retirada de entulhos, caliças, galhos e todo tipo de resíduos sólidos

bairro diferente da cidade.
Com o lema 'Cidade Limpa,
Responsabilidade de Todos', a
proposta busca oferecer maior cuidado e qualidade de

vida aos moradores. Além de
ser importante para criar noções de responsabilidade ambiental e lembrar a população
de acionar os órgãos munici-

pais para dar uma destinação
correta aos resíduos quando
necessário, tornando assim a
cidade mais limpa e bonita
para todos.
Segundo o secretário de
Meio Ambiente, Wagner Zaclikevis, "o programa vem recolhendo mais de 150 toneladas de entulho por ação.
Então, cada região tem um
volume grande de resíduos
sendo retirado". Para participar a população local só precisa colocar em frente a sua
residência todo tipo de lixo
sólido acumulado no interior
da propriedade.
A prefeita Nina Singer, reforçou o papel fundamental

dos cidadãos nessa iniciativa. "Contamos com a ajuda
da população para colocar
os resíduos para fora, e que
nos ajudem a fiscalizar posteriormente, para que possamos efetuar sempre novas
ações em seus bairros", afirmou a prefeita.
Além da prefeita Nina
Singer, também participaram da abertura do Programa Cidade Limpa no São
Marcos e região, o secretário de Meio Ambiente,
Wagner Zaclikevis, o chefe de gabinete, Andrei
Gondro, o vereador Gilberto Mello e equipe da Semma.
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Campina Grande do Sul

Piraquara

Centro de Especialidades Médicas
inova e oferece atendimento mais ágil

DIVULGAÇÃO

O novo formato permite o envio imediato e on-line dos
exames a médicos cardiologistas credenciados ao COMESP

A inovação permite ao paciente acessar o resultado do
exame também de forma online, utilizando uma chave de
segurança e senha, que serão
fornecidos no momento da
realização do exame.

O serviço está a disposição da população no Centro de Especialidades Médicas, e o aparelho de última
geração foi adquirido com
recursos próprios do Município.

Fazenda Rio Grande

DIVULGAÇÃO

Meio Ambiente promove curso
de capacitação com o Senar
A Secretaria de Meio
Ambiente realizou na última
semana, um curso específico para "Operador de Motosserra".
O curso fez parte de uma
parceria entre a Prefeitura de
Fazenda Rio Grande e o Senar e capacitou quatro profissionais - que agora estão
qualificados para realizar
cortes e podas. O evento
teve duração de 40 horas e
foi realizado no Centro MultiEventos.
Segundo o secretário de
Meio Ambiente, Luiz Souza,
disse que o curso garante
"mais produtividade e segurança a todos os profissionais que atuam na área", comentou.
Os profissionais formados estão habilitados para o

Prefeitura convoca população
acima de 60 anos que ainda não
recebeu a primeira dose da vacina

DIVULGAÇÃO

N

a última semana, a
equipe técnica da Secretaria de Saúde passou por
capacitação no Cento de Especialidades Médicas - CEM,
para atender ao novo método
de realização de exames de
eletrocardiograma.
Essa ação foi possível graças à parceria entre o Município e o Consórcio Metropolitano de Saúde - COMESP, implementando o serviço de telemedicina.
O novo formato permite o
envio imediato e on-line dos
exames a médicos cardiologistas credenciados ao COMESP, que em até 24 horas
fornecerão o laudo, facilitando assim o diagnóstico dos
pacientes com atendimento
rápido e preciso.
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Os profissionais formados estão habilitados
para o manuseio, manutenção e segurança

manuseio, manutenção e segurança para a prestação de
serviços de corte e poda.
O curso está entre as no-

vas parcerias junto ao Senar,
que deve realizar também
capacitação de equipes em
diversas áreas da Prefeitura.

Mais informações:
www.piraquara.pr.gov.br/coronavirus ou ligue (41) 3590-3773

Nesta terça-feira, dia 04
de maio, a Secretaria Municipal de Saúde realizará
a vacinação de idosos de
60 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose da vacina. O
atendimento ocorrerá das
08h às 15h no Complexo
Vila da Cidadania. A convocação "extra" desse público visa concluir a vacinação do grupo dos idosos
no município.
Serão aplicadas doses
da vacina da AstraZeneca,
que foram enviadas pelo
Ministério da Saúde e distribuídas pelo Governo do
Paraná na última sexta-feira, dia 30 de abril. Não é
necessário fazer cadastro
prévio, porém é obrigatório apresentar um docu-

mento com foto, CPF e
comprovante de residência.
ARRECADAÇÃO
DE ALIMENTOS
A Prefeitura de Piraquara por meio da Secretaria
de Assistência Social, realizará também uma ação de
arrecadação de alimentos.
Todos os cidadãos que quiserem e puderem contribuir com um quilo de alimento não perecível no ato
da vacinação.
Os alimentos arrecadados serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social do município. Solicitamos que os
alimentos doados tenham
o prazo de validade de no
mínimo um mês.
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Dia Mundial de Higienização das Mãos destaca
a importância desse hábito que é uma das
práticas mais eficazes no combate ao coronavírus
V

isando conscientizar as pessoas sobre
a importância da higienização das mãos na prevenção e combate às doenças infecciosas, principalmente, em tempos de
pandemia, a Organização
Mundial da Saúde (OMS)
criou o Dia Mundial de
Higienização das Mãos,
celebrado em 05 de maio.
A data reforça o quanto esse hábito de lavar as
mãos com água e sabão é
fundamental para agir
contra esses inimigos invisíveis, que são as doenças infecciosas causadas
por vírus e bactérias. E,
agora na pandemia, fazer
a higiene constante e correta das mãos nunca foi
tão necessário, pois é uma
das formas mais eficazes
de evitar o coronavírus.
Além da Covid-19, o simples ato de lavar as mãos
é eficaz e evita a contaminação de outras doenças
como as gripes causadas
pelo vírus influenza, os
resfriados causados por
vírus respiratórios, as conjuntivites - tanto bacterianas quanto virais -, doenças do trato gastrointestinal, diarreias e parasitoses. Segundo um estudo,
realizado em 2013, nos
Estados Unidos, pela Michigan State University, e
baseado na observação do
comportamento de 3.749
pessoas em banheiros pú-
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De acordo com a OMS, 40% dos casos de diarreias, gripes e conjuntivites poderiam ser evitados com o simples ato de lavar as mãos corretamente

Molhe as mãos com água e depois coloque uma quantidade de sabão que seja suficiente para cobrir toda a área

blicos, indica que 33%
não usaram sabonete ao
lavar as mãos; 10% sequer
lavaram as mãos e apenas
5% lavaram as mãos por
tempo suficiente.
Mesmo sendo simples,
a lavagem das mãos necessita de atenção para que
seja realizada da forma
correta para eliminar todas as sujeiras e germes.
Além da água e sabão, é
possível higienizar as
mãos com álcool 70% (em
gel ou solução), quando
está na rua, por exemplo,
desde que não haja sujeiras visíveis nas mãos. Vale
destacar que, de acordo
com a OMS, 40% dos casos de diarreias, gripes e
conjuntivites poderiam
ser evitados com o simples ato de lavar as mãos
corretamente.

QUANDO LAVAR
AS MÃOS?
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), a higienização das mãos, com
água e sabão ou com soluções alcoólicas, é a medida individual mais simples e menos dispendiosa
para prevenir a propagação das infecções. É muito importante que essa
prática seja constante,
mas há momentos e situações que são extremamente necessárias.
"Após o contato com
superfícies com risco de
contaminação; após contato com pessoas supostamente infectadas; após
utilizar o banheiro; antes
de comer; após tossir, espirrar ou assoar o nariz;
antes e depois de tocar

machucados e ferimentos; depois de mexer no
lixo; depois de brincar, alimentar ou limpar um animal; depois de trocar fraldas ou ajudar uma criança a se limpar. Embora
pareça óbvio, muitas pessoas não praticam esse
hábito que é extremamente eficaz", explica Milton
Monteiro Júnior, enfermeiro Infectologista SCIH
do Hospital HSANP.
QUAL A FORMA
CORRETA DE
HIGIENIZAÇÃO?
Nesse momento, é importante que retire acessórios como anéis, relógios
e pulseiras, pois sob esses
objetos podem se acumular micro-organismos.
Além disso, dê preferência para toalhas de papel

descartável na hora de enxugar as mãos.
O especialista explica
como realizar o procedimento de forma correta e
eficaz.
1. Molhe as mãos com
água e depois coloque
uma quantidade de sabão que seja suficiente
para cobrir toda a área;
ou aplique uma quantidade de álcool gel suficiente para ser espalhado totalmente;
2. Esfregue toda a superfície das palmas e costas das mãos;
3. Esfregue entre os dedos, unhas e polegares.
4. Enxágue com água corrente abundante;
OBSERVAÇÕES:
- Para secar, utilize 2 folhas de papel descartável, absorvendo toda
umidade.
- O punho deixou de ser
um passo importante
na higienização das
mãos.
"Manter as mãos limpas pode salvar vidas. Isso
porque nossas mãos estão
em contato constante
com objetos contaminados. Assim, sempre que
tocamos nesses produtos
e levamos nossas mãos à
boca, olhos ou nariz sem
antes higienizá-las, corremos o risco de desenvolver alguma doença", finaliza Milton.
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ealizada desde a década de 1950, a tradicional Missa da Paz em Quatro
Barras voltou a ser celebrada
após um intervalo de um ano,
decorrente da pandemia. Ainda com um grupo bem restrito, de menos de 30 pessoas,
o ato de fé ocorreu no cume
do Morro Samambaia, no Parque Estadual da Serra da Baitaca.
O padre José Luiz Sauer
Teiixeira, que subiu ao morro
na manhã de sábado (1º), disse que a celebração ao alto
traz paz de espírito e visa orar
pela paz no mundo. "Nesta
celebração tivemos três objetivos: orar pela paz mundial,
pelos trabalhadores e por todos os desempregados, e também para falar do exemplo de
José, pai de Jesus", contou o
padre. "Orar ao alto, subir ao
monte, sempre esteve relacionado com a oração à Deus.
Por isso, é um momento es-

PMQB

Mesmo com restrições, tradição da fé aconteceu
com a Missa de 1º de maio em Quatro Barras
R

Celebração mantém viva uma tradição que já existe há mais de 70 anos

pecial para todos nós", contou José Luiz.
Além do padre que integra
a Paróquia São Sebastião,
também estiveram presentes
na celebração o ministro da
comunhão, dois seminaristas,
um pequeno grupo de jovens

da animação litúrgica, além
de membros da organização,
entre representantes da Prefeitura (das secretarias de Cultura e Turismo, Saúde e Guarda Municipal), do Corpo de
Bombeiros, do Instituto Água
e Terra (IAT) e da Polícia Ci-

vil. Antes mesmo da celebração, várias equipes da Defesa
Civil e da Secretaria de Meio
Ambiente averiguaram a trilha e fizeram as necessárias
adequações. Rondas da Guarda Municipal também ocorreram já no dia anterior. O re-

sultado do trabalho integrado
foi uma celebração pela paz
realizada de forma harmônica e segura.
A secretária de Cultura e
Turismo, Adriana Heindyk
Mocelin, falou da importância de preservar esta tradição
sempre tão viva em Quatro
Barras.
"Em parceria com a Paróquia São Sebastião, e seguindo as instruções do IAT, não
medimos esforços para que a
celebração voltasse a acontecer, de forma naturalmente
restrita para preservar a saúde de todos. É uma retomada
para valorização da tradição",
contou a secretária.
Padre José Luiz diz que,
diante do avanço do plano de
vacinação, a meta é retomar
a celebração junto à comunidade, na esperança de no ano
seguinte receber a todos novamente, como há 70 anos
atrás.

Pinhais lança REFIP e contribuintes
podem regularizar impostos atrasados
Munícipes e empresas podem aderir ao programa a partir da próxima semana e acertar tributos atrasados com descontos de juros e pagamento parcelado
a sede da Secretaria de Finanças e apresentando um
documento que comprove o
seu vínculo com o débito,
ou se preferir, diretamente
pela internet, pelo endereço:
www.pinhais.pr.gov.br/refip.
Na página, há todas as informações com os números
de parcelamentos possíveis,
os descontos dados, um simulador para calcular o valor das parcelas, além da
opção de emitir o carnê para
pagamento à vista, que oferece o desconto de 100% em
juros e multas.

DIVULGAÇÃO

Nesta semana, inicia no
município, o Programa de
Recuperação Fiscal de Pinhais, o REFIP 2021. Esta é
uma excelente oportunidade para o contribuinte regularizar suas dívidas aproveitando as vantagens e
benefícios do programa.
O REFIP permite a regularização de créditos tributários e não tributários, respectivos juros e multas moratórias, devidos até 31 de
dezembro de 2020, constituídos ou não, inscritos ou
não em dívida ativa, protestados, ajuizados ou a ajuizar, com a exigibilidade suspensa ou não. O programa
foi instituído pela lei municipal nº 2.347, de 15 de abril
de 2021, e pode ser consultado pelo link: https://bit.ly/
3vqUutj.
Ao fazer a adesão, o contribuinte que optar pelo pagamento à vista tem desconto sobre juros e multa

SERVIÇO

O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, no horário das 8h30 às 16h30

de 100%. Caso prefira parcelar, tem a opção de fazer de 3
até 36 vezes, com desconto
sobre juros e multas que variam de 90% a 40%. Para pes-

soas físicas o valor mínimo da
parcela é de R$70,00 e para
as pessoas jurídicas é de
R$140,00. Na edição deste
ano, o período de adesão é de

3 de maio até o dia 13 de
agosto de 2021.
O interessado em aderir ao
REFIP 2021 pode fazer a requisição do programa indo até

O período de adesão
ao REFIP 2021 é de 3 de
maio a 13 de agosto.
Mais informações pelo
site www.pinhais.pr.gov.
br/refip ou pelos telefones 3912-5189, 39125008 ou 3912-5019.
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Decreto Municipal 4.314/2021: São José dos Pinhais
segue Decreto Estadual para conter a Covid-19
Reuniões e encontros familiares e corporativos poderão
ser realizados desde que não
ultrapassem o número de 50
pessoas.
As atividades e serviços
essenciais não tem limite de
horário, durante todos os dias
da semana, inclusive aos finais de semana.

PMSJP

O

município de São José
dos Pinhais, conforme
o Decreto Municipal 4.314, de
30 de abril de 2021, que dispõe sobre as medidas de combate ao Coronavírus, informa
que está seguindo o Decreto
do Governo do Estado do Paraná nº 7.506/2021, visando
conter a contaminação pela
Covid-19 na cidade, com vigência até 15 de maio.
TOQUE DE RECOLHER
No período das 23h às 5h,
diariamente, há restrição provisória de circulação em espaços e vias públicas, com
exceção para quem estiver
em deslocamento em razão
dos serviços e atividades, bem
como para venda e consumo
de bebidas alcoólicas.

O Decreto visa conter a contaminação pela Covid-19 na cidade, com vigência até 15 de maio

cio em geral. As atividades de
prestação de serviços e de
comércio de rua não essenciais poderão funcionar todos
os dias das 10h às 22h, com
limitação de 50% de ocupação. O Shopping São José
também está autorizado todos os dias, no horário das
10h às 22h, com 50% de ocu-

FUNCIONAMENTO DOS
SERVIÇOS E ATIVIDADES
De 1º a 15 de maio, está
autorizado o funcionamento
das atividades comerciais aos
domingos, como bares, restaurantes, shoppings e comér-

pação. Restaurantes, bares e
lanchonetes poderão funcionar todos os dias, das 10h às
23h, com limitação da capacidade em 50%. Em outros
horários, apenas na modalidade delivery. Academias e demais estabelecimentos para
práticas esportivas individuais ou coletivas podem funci-

onar das 6h às 22h, com limite de 30% da ocupação.
A orientação para templos,
igrejas e outros espaços de
práticas religiosas, é para que
adotem, preferencialmente, o
formato virtual. Em casos de
atividades presenciais, os locais devem respeitar o limite
de 35% da ocupação.

ATIVIDADES
NÃO AUTORIZADAS
Permanecem proibidas atividades que causem aglomerações, como casas de shows, circos, teatros e cinemas; eventos sociais e atividades correlatas em espaços fechados, como casas
de festas, de eventos, incluídas aquelas com serviços
de buffet; os estabelecimentos destinados a mostras comerciais, feiras, eventos
técnicos, congressos e convenções; casas noturnas e correlatos; além de reuniões com
aglomeração de pessoas, encontros familiares e corporativos.

A Prefeitura de Piraquara em parceria com o SEBRAE inaugurou o "Escritório de Compras Públicas. O
espaço foi implantado na
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e
tem como objetivo auxiliar
e incentivar os empreendedores locais a participarem
dos processos licitatórios do
município. A cerimônia de
inauguração ocorreu de forma remota com a participação de autoridades, empresários e servidores.
No Escritório de Compras Públicas de Piraquara os
empreendedores terão atendimento exclusivo, com servidores capacitados e consultorias em um espaço preparado especialmente para
essa finalidade. Eles terão
todo o suporte para ingresso e participação nas compras públicas municipais que
abrangem os mais diversos
segmentos. O funcionamen-
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Prefeitura de Piraquara inaugurou o "Escritório
de Compras Públicas" em parceria com o SEBRAE

O Prefeito de Piraquara, Josimar Fróes, falou que o objetivo
da gestão municipal é contratar cada vez mais empresas locais

to será de segunda a sexta,
das 08h às 12h e das 13 às
17h. O telefone é o 35903307.
A Secretária de Desenvolvimento Econômico, Creusa
Nogueira Fróes, destacou a
parceria com o SEBRAE e o
trabalho de todos os servidores envolvidos para viabiliza-

ção do projeto. "É mais um
serviço que a Prefeitura de
Piraquara oferece visando a
retomada econômica. Contamos com uma equipe preparada que dará apoio e orientação para que os nossos empreendedores tenham acesso
as diversas compras realizadas pela administração muni-

cipal", destacou. O Prefeito de
Piraquara, Josimar Fróes, falou que o objetivo da gestão
municipal é contratar cada
vez mais empresas locais.
"Hoje a Prefeitura é a maior
compradora do município,
pois realizamos compras dos
mais diferentes segmentos
para suprir a necessidade de

todas as secretarias. Queremos que essa receita fique
em nossa cidade gerando
emprego, renda e fortalecendo cada vez mais a economia local", ressaltou.
Já o Gerente de Ambiente de Negócios SEBRAE-PR,
Rodrigo Mello Viana, enalteceu a inciativa que oportuniza um mercado importante aos empreendedores
de Piraquara. "A cidade sai
na frente com a inauguração
do Escritório de Compras
Públicas que trará um impacto muito positivo aos empresários do município", finalizou.
Também participaram da
inauguração o Presidente da
Associação Comercial Industrial e Agrícola de Piraquara - ACIAP, Laudir Slompo, instituição que é parceira na ação, além da equipe
da Sala do Empreendedor de
Piraquara e os servidores que
atuarão no escritório.
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Um thriller psicológico que apresenta diferentes pontos de vista sobre a relação entre Françoise,
uma mulher bonita, mas frágil, e o médico Lepage,
um homem amargurado, opressor e ciumento. Para
saber mais acesse o site do Cine Passeio.

CINE PASSEIO

Cine Passeio exibe Doce Obsessão

Paraná registra mais 1.359
casos de Covid-19 e 63 óbitos
A

Secretaria de Estado da
Saúde divulgou nesta
segunda-feira (3) mais
1.359 casos de Covid-19 e 63
óbitos. Os números são referentes aos meses ou semanas
anteriores e não representam
a notificação das últimas 24
horas. Os dados acumulados
do monitoramento mostram
que o Estado soma 949.530
casos e 22.529 óbitos.
Os casos confirmados divulgados nesta data são de
janeiro (3), fevereiro (5), março (16), abril (242) e maio
(1.091) de 2021 e dos seguintes meses de 2020: julho (1)
e dezembro (1).

AEN

Os dados acumulados do monitoramento mostram que o Estado soma 949.530 casos e 22.529 mortes pelo novo coronavírus

INTERNADOS
O informe relata que 2.375
pacientes com diagnóstico
confirmado de Covid-19 estão
internados. São 1.904 em leitos SUS (931 em UTI e 973
em enfermaria) e 471 em leitos da rede particular (279 em

Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas

UTI e 192 em enfermaria).
Há outros 2.362 pacientes
internados, 958 em leitos UTI
e 1.404 em enfermaria, que
aguardam resultados de exames. Eles estão nas redes pú-

blica e particular e são considerados casos suspeitos de
infecção pelo Sars-CoV-2.
ÓBITOS
A Secretaria da Saúde in-

forma a morte de mais 63 pacientes. São 28 mulheres e 35
homens, com idades que variam de 32 a 83 anos. Os óbitos ocorreram de 22 de março de 2020 a 02 de maio de

2021. Os pacientes que foram
a óbito residiam em Curitiba
(7), Campina Grande do Sul
(4), Colombo (4), Fazenda Rio
Grande (4), Foz do Iguaçu (4),
Piraquara (4), Ponta Grossa
(3), São José dos Pinhais (3),
Colorado (2), Guaratuba (2),
Jandaia do Sul (2), Maringá
(2) e Toledo (2). O informe registra ainda a morte de uma
pessoa que residia em cada
um dos seguintes municípios:
Campo Magro, Carlópolis,
Cascavel, Contenda, Floresta,
Goioerê, Ibaiti, Ibiporã, Jacarezinho, Londrina, Pato Branco, Pérola, Piên, Presidente
Castelo Branco, Quatro Barras, Rebouças, Sabáudia, Santa Fé, Santa Terezinha de Itaipu e Santana do Itararé.
FORA DO PARANÁ
O monitoramento registra
5.717 casos de pessoas que
não moram no Estado -145
foram a óbito.

Curitiba

Novos radares serão ligados na quarta-feira em três ruas
mínimo 100 metros antes
do radar).
A lista completa e atualizada dos radares em funcionamento na cidade pode
ser consultada no site da
Setran.

DANIEL CASTELLANO / SMCS

A partir das 10h da próxima quarta-feira (5), equipamentos de fiscalização
eletrônica de velocidade
instalados em três pontos
da cidade começam a funcionar. Eles ficam na Rua
Almirante Tamandaré,
1.615, no Juvevê; na Rua
Nilo Peçanha, 909, São
Francisco; e na Rua Mauricio Fruet, ao lado do Jardim Botânico, no bairro
que leva o nome do ponto
turístico.
Todos terão limite de
velocidade de 50 km/h.
Nos locais, há sinalização
de trânsito indicando tanto o limite de velocidade
quanto a fiscalização eletrônica, seguindo padrões
determinados em legislação federal. Os locais têm
placas, semipórticos e legendas no pavimento (no

Antes do início do funcionamento dos radares, todos os locais
estarão indicados com placas e pintura no pavimento

PRUDÊNCIA E RESPEITO
NO TRÂNSITO
Instalados em pontos
considerados mais sensíveis de respeito dos condutores à velocidade máxima
estabelecida, os redutores
contribuem para melhorar a
segurança viária de outros
motoristas e também de pedestres e ciclistas.
De acordo com relatório
mais recente do Programa
Vida no Trânsito (PVT), no
ano de 2019 foram registrados 168 acidentes fatais nas
ruas da capital, com 169
mortes (um acidente com

dois óbitos). O pedestre foi
a principal vítima, representando 45% do total de
mortes. Entre 2018 e 2019
o aumento no número de
atropelamentos foi de
55,1%.
Análise do PVT mostra
ainda que, em 2019, os
principais fatores e condutas presentes para ocorrência do acidente fatais foram: a presença do álcool
no organismo dos motoristas, a velocidade inadequada ou excessiva e o desrespeito a sinalização.
Álcool e velocidade aparecem como primeiro e segundo lugar entre os fatores, enquanto as principais
condutas observadas foram: desrespeito à sinalização, trânsito em local
proibido e atitude imprudente.
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Diretoria da Fundação PTI-BR é
reconduzida para mais três anos de gestão
A

diretoria da Fundação
Parque Tecnológico
Itaipu - Brasil (PTI-BR) foi reconduzida para a gestão 2021/
2024, em cerimônia oficial de
assinatura do termo de posse, na manhã desta segundafeira (3), no auditório César
Lattes, no PTI-BR. O ato simbolizou o reconhecimento
dos resultados conquistados
durante a última administração e a continuidade do planejamento estratégico voltado à sustentabilidade.
Foram reconduzidos aos
cargos o diretor-superintendente, general Eduardo Garrido; o diretor administrativofinanceiro, Flaviano Masnik;
o diretor técnico; Rafael Deitos; e o diretor de negócios e
inovação, Rodrigo Regis.
O novo mandato começa
nesta segunda-feira (3) e encerra no dia 2 de maio de
2024. Durante esses três anos,
os diretores reconduzidos terão o desafio de deixar um
legado para Foz do Iguaçu,
Região Oeste do Paraná e também para o Brasil seguindo as
quatro temáticas de atuação
do PTI-BR: agronegócios,
energias, segurança de infraestruturas críticas e turismo e
cidades inteligentes.
A partir da indicação do
diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, general João
Francisco Ferreira, a recondução dos diretores foi aprovada pelos membros do Conselho Diretor da Fundação PTIBR na 59ª Reunião Ordinária,
realizada no dia 22 de abril.
Durante o seu pronunciamento, o diretor-superintendente do PTI, general Eduardo Garrido, afirmou que o
voto de confiança depositado
na equipe demonstra que o
trabalho desenvolvido correspondeu às expectativas da
Itaipu Binacional, mantenedora do Parque Tecnológico.
"Com a missão de dar um redirecionamento institucional,
focando nos resultados e na
busca pela sustentabilidade,
realizamos uma reestrutura-

KIKO SIERICH/PTI-BR

Solenidade aconteceu nesta segunda-feira (3), no auditório César Lattes, no PTI-BR. Diretoria
assume novo mandato reforçando o compromisso com a inovação e o progresso da sociedade

Diretoria reconduzida para mais três anos de trabalho na gestão da Fundação PTI-BR

ção organizacional alinhada às
diretrizes de austeridade da
mantenedora", destacou.
De acordo com Garrido, o
Planejamento Estratégico
2020-2024 definiu estratégias em busca de oportunidades
e expansão de parcerias para
a área pública e privada. "Esse
tem sido um dos nossos desafios: sair de um modelo
mais próximo ao setor público para um modelo alinhado
com o setor privado. Ganhou
relevância a prospecção de
mercado para os produtos e
serviços já desenvolvidos para
a Itaipu Binacional", disse.
Garrido ressaltou, ainda,
que a reorganização e estruturação dos Centros de Competências ampliaram os trabalhos realizados e dinamizaram
o compartilhamento das estruturas físicas e laboratoriais,
contribuindo para o desenvolvimento de novas tecnologias dentro do modelo de inovação aberta, visando atender
à sustentabilidade da Fundação PTI-BR e à criação de novos produtos e serviços.
"Uma das grandes realizações do ano passado foi a
apresentação e aprovação
pelo Conselho de Administração da Itaipu Binacional do

nosso Plano de Sustentabilidade, um documento construído por todas as diretorias,
resultando em uma proposta
aderente aos compromissos
assumidos pela gestão que se
renova hoje e que nos permite ousar um pouco mais, investindo e buscando novas
parcerias", lembrou.
O diretor-superintendente
também reforçou o compromisso com as melhores práticas de gestão e governança e
agradeceu aos colaboradores
do PTI o empenho e dedicação no dia a dia. "Estamos trabalhando em uma série de
ações estratégicas que nos
permitem encurtar o caminho
para a sustentabilidade e, graças à capacidade e entrega, dia
a dia, de cada um de vocês,
estamos progredindo no atingimento de nossa missão, visão de futuro e propósito" afirmou Farrido. "E que venham
os novos desafios. Progrediremos ainda mais até 2024",
finalizou.
CONTINUIDADE
Os resultados alcançados à
frente da gestão da Fundação
PTI foram elogiados pelo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, general João

Francisco Ferreira. "Caberá à
diretoria recém-empossada
promover a busca pela sustentabilidade, o que gradativamente já está acontecendo.
Não temos dúvidas, vai continuar a acontecer, tornando
a fundação cada vez mais forte e independente, sem deixar
de atender às necessidades da
Itaipu e das instituições parceiras e também sem deixar
de ser a referência que é na
promoção do desenvolvimento tecnológico, do empreendedorismo e da inovação",
disse. Segundo o general Ferreira, o PTI tem grande importância para a economia local,
por reunir empresas, universidades e poder público em
torno de um único objetivo,
que é o de promover a cultura da inovação na região, gerando empregos, progresso
econômico, social e humano.
"Consciente da extrema
relevância do PTI para a Itaipu e região, indicamos a esta
Fundação uma administração
profissional, a qual assume
com um plano de sustentabilidade aprovado, proporcionando aos diretores segurança para realizar com autonomia o seu trabalho, permitindo potencializar e expandir

todo esse ecossistema de inovação", afirmou Ferreira.
CONQUISTAS
A posse foi prestigiada por
diretores da Itaipu Binacional
e pelos colaboradores do PTIBR, que puderam acompanhar
a solenidade por transmissão
ao vivo pela internet. Na ocasião, foi apresentado um vídeo com a retrospectiva das
principais entregas da diretoria na última gestão, todas alinhadas com o propósito do
Parque Tecnológico, que é "integrar e transformar conhecimentos e tecnologias em soluções para o progresso da
sociedade".
Tiveram destaque as parcerias voltadas para o enfrentamento da pandemia do
novo coronavírus (com o desenvolvimento do Aplicativo
CovidPR, robôs de desinfecção de ambientes e respiradores), a criação da Diretoria de
Negócios e Inovação, o Programa Acelera Foz, o Programa Vila A Inteligente (primeiro bairro público inteligente
do Brasil), a inauguração do
Centro de Desenvolvimento
Tecnológico e do Espaço LabMaker Iguaçu, entre outras
conquistas.
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Abril mais seco da história volta
a agravar a crise hídrica no Paraná
A

crise hídrica voltou a
se agravar no Paraná, o
que reforça os pedidos para o
uso racional da água. Curitiba e outras sete cidades tiveram o abril mais seco desde o
início da série histórica, em
1998. Dos 13 municípios analisados pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento
Ambiental do Paraná (Simepar) a pedido da Agência Estadual de Notícias (AEN), apenas em Guaratuba, no Litoral,
a chuva foi superior à média.
No total, a precipitação
nos 13 pontos diferentes do
Estado foi de 369 milímetros
(mm), ou 25,7% da média histórica, estimada em 1.434,1
mm no acumulado para essas
mesmas áreas.
Londrina foi a cidade em
que menos choveu no mês
passado entre os locais pesquisados. Apenas 0,6 mm,
ante uma expectativa de 85,1
mm. Pato Branco (3 mm),
Maringá (3,4 mm), Cascavel
(3,8 mm), Guarapuava (4,8
mm), Umuarama (4,8 mm) e
Campo Mourão (7,6 mm)

AEN

Dos 13 municípios analisados pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar),
oito, incluindo Curitiba, apresentaram o abril menos chuvoso da história

Pedido à população é para manter a rotina de economizar água

aparecem na sequência, todos
com o pior abril da história.
Ponta Grossa (9,6 mm),
Cambará (10,8 mm) e Paranavaí (17,6 mm) também apresentaram chuvas bem abaixo
da média. Já Foz do Iguaçu
registrou 41,3% do volume
aguardado (147,1).

Na Capital, que convive
com um rodízio no fornecimento de água desde o ano
passado, a precipitação atingiu 8,8 mm, cerca de 10% do
esperado para o período (81,6
mm). O desempenho repete o
abril de 2000 como os piores
mensurados desde 1998.

Tendência em Curitiba que
reforça o cenário de março
mais seco em 24 anos, e confirma a previsão dos institutos de meteorologia para um
período de baixa precipitação
entre o outono e o inverno.
"Nessa etapa do ano a chuva
já costuma ser abaixo do nor-

mal. Mas desta vez o volume
ficou ainda mais baixo. Um
abril muito seco em quase
todo o Paraná", afirmou o
meteorologista do Simepar,
Fernando Mendonça Mendes.
Nesta segunda-feira (3), a
média dos reservatórios do
Sistema de Abastecimento
Integrado de Curitiba e Região
Metropolitana (SAIC) é de
54,08%. Uma queda significativa em relação ao último
dia março, quando o índice
mostrava 60,79%.
"Embora já houvesse a previsão de poucas chuvas, a situação em abril superou negativamente as nossas expectativas porque ficaram muito
abaixo da média", ressaltou o
diretor de Meio Ambiente e
Ação Social da Sanepar, Julio
Gonchorosky. "A população
tem colaborado até agora com
o uso econômico da água e
mantemos esse alerta para que
esses hábitos de economia
sejam mantidos. A intenção é
passar os próximos meses
com níveis mínimos de reservação".

Cascavel

Oito escolas e cinco cmeis retomam as atividades presenciais
A retomada do ensino presencial na rede municipal em
Cascavel avançou nesta segunda-feira (3) com a volta às
aulas em oito escolas e cinco
Cmeis (Centro Municipal de
Educação Infantil). Logo
cedo, os alunos começaram a
chegar, acompanhados dos
pais ou responsáveis, e foram
recebidos pelas equipes.
Na entrada de cada unidade de ensino foi feito uma espécie de checklist, com maneira preventiva em tempos
de pandemia. Depois do
questionário respondido pelo
pais, os alunos tiveram a temperatura analisada por um termômetro digital e entraram
para o retorno às aulas presenciais após mais de um ano em
atividade remota. O retorno
segue os protocolos para enfrentamento à Covid-19,
como distanciamento social,
uso de máscara e álcool gel.
A secretária de Educação,
Marcia Baldini, diz que esse é

PREFEITURA DE CASCAVEL

Na semana que vem outras 10 escolas e 10 CMEIs voltam às aulas, todas seguindo protocolos de enfrentamento à Covid-19

O retorno segue os protocolos para enfrentamento à Covid-19,
como distanciamento social, uso de máscara e álcool gel

um momento importante para
a comunidade escolar. "É um
desafio bem grande, afinal ficamos um ano e três meses de
forma remota e, agora, voltamos com as aulas presenciais.
É um aprendizado, todos nós
estamos reaprendendo, principalmente as crianças e os
profissionais da educação",
declara Marcia.
Hoje, retornaram às atividades presenciais as Escolas
do Campo José de Alencar,
Arthus Oscar Mombach, José
Silvério e Francisco de Assis,
as Escolas urbanas Hércoles
Bosquirolli, Rubens Lopes e
Robert Grancis Kennedy, A
Clínica Escola Juditha Paludo
Zanuzzo, e os Cmeis Profª
Nair Pandolfo Zaffari, Profª
Vicentina Guisso, Profª Marilza Padilha, Passos Para a
Vida e Prof. Miguel Liba.
Na próxima semana, outras 10 escolas e 10 CMEIs
retomam as atividades presenciais.
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Paraná distribui hoje lote de vacinas
para grávidas e pessoas com comorbidades
C

om a nova remessa de
vacinas recebidas na
manhã desta segunda-feira
(3), o Paraná dará início à imunização contra a Covid-19 de
pessoas com comorbidades,
com deficiência permanente,
grávidas e puérperas. Foram
enviadas pelo Ministério da
Saúde ao Estado 391.500 doses da Covishield, da Universidade de Oxford/AstraZeneca/Fiocruz, que somadas às
14.600 unidades da Coronavac, fabricada pelo Instituto
Butantan/Sinovac, entregues
no sábado (1º), totalizam
406.100 doses disponíveis
para aplicação na população
paranaense.
A chegada das 32.760 doses de vacinas da farmacêutica norte-americana Pfizer,
produzida em parceria com a
empresa de biotecnologia alemã BioNtech, também prevista a manhã desta segunda,

ARI DIAS/AEN

Paraná recebeu 406.100 doses para iniciar a imunização de pessoas com Síndrome de Down, com doença renal crônica, gestantes e puérperas.
Nesse primeiro momento, vacinação de pessoas com comorbidades graves ou deficiência permanente severa alcançará quem têm entre 55 e 59 anos

Foram enviadas pelo Ministério da Saúde ao Estado 391.500 doses da
Covishield, da Universidade de Oxford/AstraZeneca/Fiocruz, que somadas
às 14.600 unidades da Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantan/Sinovac

foi adiada. A previsão é que
elas desembarquem no Aeroporto Internacional Afonso
Pena, na Região Metropolitana de Curitiba, na noite desta
segunda-feira, por volta das
19 horas.
As vacinas compõem o 16°
lote encaminhado ao Estado.
Elas serão distribuídas nesta
terça-feira (4) para as 22 Re-

gionais que integram a rede
de saúde do Paraná para que
os municípios possam dar
continuidade à vacinação. A
informação foi dada pelo secretário estadual da Saúde,
Beto Preto, que recepcionou
os imunizantes, no Centro de
Medicamentos do Paraná (Cemepar). As vacinas são transportadas por aeronaves para

as áreas mais afastadas de
Curitiba, e por via terrestre
para as divisões de Paranaguá,
Metropolitana, Ponta Grossa,
Irati, Guarapuava, União da
Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão, Londrina, Telêmaco Borba e Ivaiporã.
Do quantitativo de vacinas
AstraZeneca/Fiocruz, conforme os planos nacional e estadual de vacinação, serão destinadas 235.991 doses D1
para aplicação em pessoas
com comorbidades, gestantes
e puérperas, além de pessoas
com deficiência permanente
grave. O Paraná estima em
1.729.359 o número de pessoas inclusas nesses segmentos. Do lote da Covishield,
serão 116.269 imunizantes
para continuar a vacinação de
primeira dose de pessoas com
60 a 64 anos (21%). O restante é guardado como reserva
técnica.

"Todas as gestantes podem
ser vacinadas nesta etapa. Já
puérperas, apenas as que
apresentam comorbidades",
destacou o secretário Beto
Preto. "Essas doses são reservadas para casos mais graves,
como pacientes que realizam
hemodiálise, pacientes renais
crônicos, pessoas com Síndrome de Down, cardiopatias
graves, doenças pneumáticas
severas, diabetes médios e
graves, câncer, transplantados
e imunossuprimidos".
As pessoas com Síndrome
de Down, com doença renal
crônica, gestantes e puérperas
serão vacinadas independentemente da idade, enquanto a
vacinação daquelas com comorbidades ou deficiência
permanente severa, nesse primeiro momento, alcançará
apenas aqueles que têm entre
55 e 59 anos, depois de 50 a
54 anos, e assim por diante.
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No Paraná, maio também é mês
de conscientização sobre o Lúpus
A

inda que seja pouco comum, o Lúpus Eritematoso
Sistêmico, ou apenas Lúpus, é
uma doença crônica inflamatória
de origem autoimune, cuja evolução pode alterar de um paciente para o outro. E no Paraná, existe a lei 19574, aprovada na Assembleia Legislativa e sancionada em 2018, que institui a Semana Estadual de Conscientização
e Orientação Sobre o Lúpus, realizada anualmente na primeira
semana do mês de maio. A data
integra o Calendário Oficial de
Eventos do Estado. "O Lúpus
ocorre quando o sistema imunológico ataca e destrói alguns tecidos saudáveis do corpo. Não se
sabe exatamente o que causa
esse comportamento, mas pesquisas indicam que a doença seja
resultado de uma combinação de
fatores, como hormonais, infecciosos, genéticos e ambientais. A
conscientização da sociedade
acerca do Lúpus, é fundamental
para que haja um melhor entendimento sobre a doença e, consequentemente, beneficiando,
milhares de pacientes", diz a deputada Cantora Mara Lima (PSC).
A lei prevê que, durante toda
a semana, sejam realizadas ações
de conscientização sobre o Lúpus Erimatoso Sistêmico (LES) e
o Lúpus Eritematoso Discóide
(LED). A diferença entre as duas
manifestações é que o Discóide
se limita à pele e o Lúpus Sistêmico pode acometer além da pele,
as articulações e órgãos internos.
As orientações incluem o esclarecimento à população sobre os
sintomas, prevenção e tratamentos. Os dados mais recentes da
Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) são de 2017 e apontam que há cerca de 65 mil pessoas com Lúpus no Brasil, sendo
a maioria mulheres. A doença inflamatória é a principal causa de
internação hospitalar entre as do-

DIVULGAÇÃO

Uma lei proposta pela deputada Cantora Mara Lima (PSC), em vigor desde 2018, prevê que as autoridades de saúde
promovam ações de conscientização e de orientação sobre a doença, que é autoimune a afeta mais as mulheres

Lúpus é uma doença crônica inflamatória de origem autoimune

enças reumáticas. Pode ocorrer
em pessoas de qualquer idade,
raça, sexo, mas apresentando
uma incidência maior nas mulheres, principalmente entre os
15 e 45 anos. Já nos homens, a
doença está relacionada diretamente aos rins.
SINTOMAS E DIAGNÓSTICO
O Lúpus é uma doença do sistema imunológico, com sintomas
diferentes em cada local do corpo. Os mais comuns são: febre,
perda de peso, fraqueza, manchas
avermelhadas na pele, queda de
cabelo, dores nas articulações, alterações pulmonares, convulsões, anemia e até alterações de
humor. Além disso, a doença
pode acometer somente a pele,
principalmente as regiões que
estão mais expostas ao sol, mas
também pode atingir um ou mais
órgãos internos. É o caso dos rins.
Aproximadamente 35% dos
adultos com lúpus possuem algum comprometimento renal no
momento do diagnóstico, como
nefrite lúpica em 50% dos pacientes nos primeiros 10 anos da
doença. Os médicos explicam
que o Lúpus afeta os rins por causa do desequilíbrio na produção
de anticorpos responsáveis pela
proteína do próprio organismo e
causam a inflamação do tecido

renal, levando à fibrose e interrupção de seu funcionamento. As
manifestações mais comuns são
inchaço nas pernas, urina espumosa, pressão alta e diminuição
da quantidade de urina.
O diagnóstico é feito em duas
etapas: pela percepção dos sintomas e nas alterações identificadas
em exames específicos, como os
anticorpos anti-Sm e anti-DNA.
Porém, eles detectam a doença
em apenas 50% das pessoas.
TRATAMENTO
Além das medicações, do
acompanhamento médico e de
todo o tratamento adequado, os
médicos alertam que o paciente
deve cuidar muito bem de outros
fatores, como a alimentação, evitar gorduras, bebida alcoólica e
cigarros, fazer repouso adequado,
evitar estresse, praticar exercícios regularmente, além de usar filtro solar e ter atenção rigorosa
com medidas especiais de higiene, devido ao risco de infecções.
"Quando o uso de medicamentos,
os exames periódicos e o acompanhamento médico são feitos de
forma correta, a doença pode ser
controlada, gerando assim uma
melhor qualidade de vida aos
pacientes com Lúpus. Por isso, a
importância da informação", reforça Mara Lima.

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

Macarronada de
carne seca e legumes
REPRODUÇÃO GOOGLE

INGREDIENTES:
- 1/2 pacote de macarrão
- 300g de carne-seca dessalgada,
cozida e desfiada
- 1 cebola pequena picada
- 1/2 buquê de brócolis cozido
- 1 cenoura cozida cortada em
cubinhos
- 1 abobrinha cortada em cubos
- Azeite de oliva extravirgem a
gosto
- tomates uvas
- ervas a gosto
MODO DE PREPARO:
1. Cozinhe o macarrão com as instruções da embalagem
2. Escorra e reserve.
3. Em uma panela aquecida com
azeite, acrescente a cebola, o
brócolis, a cenoura, a abobrinha,
os tomates e a carne-seca.
4. Deixe no fogo baixo, acrescente as ervas e macarrão
5. Misture bem e sirva a seguir.

14

04 DE MAIO DE 2021

ANOXXVIII•Nº3755

GERAL / EDITAIS

MAIO AMARELO: Com hospitais ainda
sobrecarregados, cresce importância da
conscientização para evitar acidentes de trânsito

C

om quase 3.200 acidentes de trânsito registrados pelo Corpo de Bombeiros do Paraná em abril deste ano, o Maio Amarelo chega para conscientizar a população sobre a importância da
direção segura e defensiva,
com a campanha "Respeito e
Responsabilidade, Pratique
no Trânsito''. No último mês,
66 acidentes no estado resultaram em morte imediata e
cerca de 170 vítimas foram
encaminhadas para os hospitais com ferimentos graves.
Em 2020, os casos de urgência e ortopedia no Hospital Universitário Cajuru, referência em trauma, corresponderam a 91% dos mais de 119
mil atendimentos realizados.
Uma alta parcela desses casos
corresponde a vítimas de acidentes de trânsito. "Os acidentes com maior frequência e
gravidade são com motociclistas e as lesões podem variar bastante. O que a gente
mais observa no dia a dia ao
atender vítimas de acidente

DIVULGAÇÃO

No último mês, cerca de 170 vítimas foram encaminhadas para os hospitais com ferimentos graves no Paraná

Maio Amarelo chega para conscientizar a população
sobre a importância da direção segura

de trânsito são traumas de crânio encefálico e traumas de
membros como fraturas, amputações ou perda permanente dos movimentos. Além disso, também são frequentes os
traumas internos, como tórax
e abdômen que podem levar
o paciente à morte", comenta
o médico plantonista do Pronto Socorro do Hospital Universitário Cajuru, Gleicon Oliveira da Rosa.
No Paraná, foram registrados mais de 40 mil acidentes
de trânsito em 2020, mas a
maioria poderia ter sido evi-
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tada. "O principal desafio é
educar a população, pois as
pessoas só percebem os riscos
de uma direção perigosa, atravessar fora da faixa de pedestres ou outras infrações graves, quando sofrem o acidente ou acontece com alguém
muito próximo", diz o plantonista. Nesse cenário, o Maio
Amarelo ressalta a importância de avaliar as condições da
via e do clima, fazer frequentemente a manutenção do
veículo, não dirigir após ingerir bebida alcoólica, evitar falar ou mandar mensagens no

celular enquanto estiver dirigindo e sempre manter a atenção redobrada na estrada.
Praticar a direção defensiva é a melhor forma de evitar
colisões. Mas, no caso de um
acidente de trânsito com vítimas, ações imediatas podem
ajudar a salvar vidas e contribuem com o trabalho da equipe médica e de pronto socorro. "A primeira coisa que alguém pode fazer ao presenciar um acidente de trânsito é
sinalizar o local para evitar
novas colisões e, em seguida,
ligar para o Siate no número
193 caso haja vítimas. Nesse
momento, é extremamente
importante passar as informações de forma mais precisa possível, como quais são os veículos envolvidos, o número de vítimas, se estão conscientes e as
principais lesões observadas.
Assim a equipe do Siate poderá encaminhar a quantidade certa de ambulâncias e
atender as vítimas conforme
as informações previamente
passadas", finaliza o médico.

Horóscopo do Dia
ÁRIES - Seus valores
estarão muito mais fortalecidos, a serenidade
chave te ajudará bastante. O grande astro
central do nosso sistema inclina-se a lhe favorecer.
TOURO - Confie nas
suas ideias, mas não se
deixe cegar pelo que
acredita sem antes refletir e modificar o que
for necessário.
GÊMEOS - Não se deixe turvar por problemas
pequenos ante a grandeza que pode vir atingir.
CÂNCER - Os sentimentos estarão extasiados com boas novidades em um nível inesperado.
LEÃO - Aprenda a falar
com as pessoas sem
acuá-las desnecessariamente neste dia.
VIRGEM - Não se assuste se for pego de surpresa com informações
que chocantemente
mude suas perspectivas.
LIBRA - O planeta Saturno agirá com fluídos
de renovação para traçar
novos e adequados ideais.
A partir desse momento poderá sentir coisas
boas, mas precisa estar
disposto e continue
buscando melhora.
ESCORPIÃO - As mudanças ocorrendo na
sua vida devem ser vistas hoje sempre pelo
ponto de vista favorável.
SAGITÁRIO - Afastese de um relacionamento para com os geminianos, eles podem atrapalhar todo o seu esforço.
CAPRICÓRNIO - A falta de renovação será
uma pedra no seu caminho para a evolução necessária.
AQUÁRIO - A atitude
de alguns fará com que
você fique mais amargo neste momento. É
necessário parar e refletir que o componente
Ar estará ao seu lado
para vigiar o seu caminho.
PEIXES - Faça dos bons
sentimentos no seu relacionamento uma base
para que aumente todas
as suas possibilidades.
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Curitiba

O

Programa Mesa Solidária da Prefeitura já garantiu 325 mil refeições gratuitas para a população em
risco social desde o seu lançamento em dezembro de
2019. A marca foi atingida na
semana passada.
A iniciativa do município,
em parceria com 40 entidades, tem garantido dignidade
à mesa para desempregados e
para pessoas que vivem em
situação de rua. No Mesa Solidária, todos podem se alimentar em lugares limpos e
confortáveis.
Desempregado há mais de
um ano, o pedreiro Carlos de
Oliveira Almeida, 52 anos,
conta que as refeições do programa são as únicas a que ele
tem acesso neste momento.
"Se eu não vier no Mesa
Solidária, fico sem comer.
Não consigo trabalho e não
tenho dinheiro para comprar
comida. Então é uma benção
pra mim", revela Carlos, que
se alimenta no espaço do programa da Praça Plínio Tourinho e também dorme nos ho-

DIVULGAÇÃO

Mesa Solidária chega a 325 mil refeições distribuídas

No Mesa Solidária, todos podem se alimentar em lugares limpos e confortáveis

téis sociais da Prefeitura. Jeremias José Calistro, 51 anos,
é frequentador assíduo do jantar servido todos as noites no
Restaurante Popular do Capanema, outro ponto do Mesa
Solidária. Ele vive em situação de rua e conta que às vezes é a única refeição que faz
no dia.
"É essa comida que mata
minha fome, me sustenta. Isso

sem falar que é uma comida
ótima, muito gostosa", conta
Calistro.
O Mesa Solidária é uma
ação conjunta de órgãos da
Prefeitura - como Secretaria
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN), Fundação de Ação Social (FAS) e Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, que cedem locais e apoio

logístico - com 40 entidades
parceiras - instituições religiosas, organizações não-governamentais (ONGs) e movimentos de apoio às pessoas
em situação de rua, que adquirem, preparam e servem os
alimentos.
Além de ocorrer no Restaurante Popular do Capanema e no Centro POP Plínio
Tourinho, o Mesa Solidária

também é realizado no Restaurante Popular da Matriz, na
Praça Rui Barbosa (Centro).
Luiz Gusi, secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, comemora
a marca de mais de 300 mil
refeições distribuídas pelo
Mesa Solidária.
"É uma marca importante
para a cidade. São em média,
700 refeições por dia nos três
espaços do programa. Com
isso estamos dando mais dignidade às pessoas em situação
de risco social, aos moradores de rua, com locais limpos
e confortáveis e que seguem
as boas práticas de segurança
alimentar", diz.
Fabiano Vilaruel, presidente da FAS, lembra ainda que o
Mesa Solidária se tornou ainda mais importante com o
avanço da pandemia desde o
ano passado.
"Com a covid aumentando
o desemprego e deixando
mais pessoas em risco social,
tivemos que mobilizar ainda
mais parceiros para ampliarmos a oferta", justifica ele.
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Antonio Ariel Teixeira Filho

Isis Hostert
Isis Hostert, que nesta quinta-feira
(06) você tenha motivos para sorrir
bastante, pois sorrisos aquecem
corações como mais nada neste mundo
consegue. Desejo que você seja muito
feliz sempre e sempre! Parabéns!

Cumprimentos do jornal ao grande artista
plástico Antonio Ariel Teixeira Filho que
aniversariou nessa segunda-feira (03).
Desejo a você muita saúde, prosperidade e sucesso!

Darlan Favoretto
Cumprimentos
do jornal a
Darlan
Favoretto,
morador da bela
Piraquara, que
completou mais
um ano de vida
nesse domingo
(02). Desejo a
você muita
saúde, felicidade
e realizações!

Adriana Dotto

Elizabete Vendramini

Victória Casagrande

Adriana Dotto, quero parabenizá-la por seu
aniversário nessa quarta-feira (05). Espero que
seus desejos se realizem, pois, pessoas especiais
como você merecem sempre o melhor!

Quem sopra as velinhas nessa quarta-feira
(05) é a bela Elizabete Vendramini. Desejo
a você muita saúde, amor e realizações!

Felicitações à sorridente Victória Casagrande
que completa mais um ano de vida nesta
terça-feira (04). Desejo a você muita saúde,
amor, felicidade e sucesso sempre!

