SÁBADO, 22 DE MAIO DE 2021 • ANO XXIX • EDIÇÃO Nº 3759

PREVISÃO
DO TEMPO
DIVULGAÇÃO

Máxima 23 graus e mínima
14 graus em Curitiba e RMC.
Na imagem Guaratuba.
O sábado será de tempo instável
no Paraná, em função do gradual
avanço do eixo de uma frente fria.
Sistema atua desde a sexta-feira
em parte do Estado, e muda o tempo em todas as regiões ao longo
da madrugada. Previsão de pancadas de chuva acompanhadas de
descargas elétricas nos diversos
setores. Condição favorável para
rajadas de vento fortes, com valores acima dos 50 km/h. Ao longo do dia o céu segue com muita
nebulosidade, com chuvas em vários momentos e pouca variação
das temperaturas.

Rio Branco
do Sul terá
recursos
garantidos
pelo deputado
Luizão

DIVULGAÇÃO

Deputado federal Luizão Goulart ao lado da
prefeita de Rio Branco do Sul Karime Fayad

PÁGINA 4

Presidente Traiano enaltece a importância da Assembleia
na construção do novo modelo de pedágio no Paraná
JONATHAN CAMPOS

O governador anunciou
o novo modelo de
concessão de rodovias
que será implementado
no estado após o
término dos atuais
contratos de pedágio,
que ocorrerá no próximo
mês de novembro

Dólar/Euro Cotações (em R$)
MOEDA

COMPRA

VENDA

Euro

6,522

6,524

Dólar Com.

5,353

5,353

Dólar Tur.

5,320

5,503

Solidariedade:
Prefeitura de
Quatro Barras lança
Campanha do
Agasalho 2021

PÁGINA 13

PÁGINA 5

Curitiba oferece
wi-fi público gratuito
em 81 endereços
PÁGINA 9

Presidente
Bolsonaro elogia
novamente
Itaipu na
tradicional
live semanal

Saúde envia 1,1 milhão
de vacinas e medicamentos,
recorde em um dia
AMÉRICO ANTONIO/SESA

PÁGINA 12

Pinhais participa de programa
para capacitar jovens a abrirem
seus próprios negócios
PMP

PÁGINA 8

Ele destacou os investimentos
da binacional em obras de
infraestrutura, especialmente
as duas pontes

PÁGINA 11

Ao todo, 1.114.257 unidades foram
encaminhadas para as 22 Regionais de Saúde

Se você tem entre 17 e 29 anos, acesse o site www.
juventudeempreendedora.com/ para mais informações e inscrições
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Bastidores

Na segunda, CMC vota projeto para aumentar vida útil dos táxis
RODRIGO FONSECA/CMC
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Copel investe R$67 milhões
na modernização do fornecimento
a pequenos municípios

A

A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) analisa, na sessão plenária desta segunda-feira (24), projeto de lei para aumentar, de cinco para até sete anos, a vida útil dos táxis
cadastrados na Urbs, conforme o ano-modelo dos veículos.
Outra proposta é que a contagem do prazo seja suspensa
enquanto a capital estiver sob a vigência do decreto de emergência em saúde pública em função da pandemia da Covid19. O autor, Tico Kuzma (Pros), justifica que esses são apelos da categoria, já impactada pelo novo coronavírus. A
matéria pretende alterar a redação da lei municipal 13.957/
2012, que regulamenta a prestação do serviço de táxi na
capital e estabelece a vida útil de cinco anos. O prazo poderia ser ampliado por dois anos desde que, além da vistoria
semestral realizada pela Urbs, seja apresentado o laudo de
inspeção técnica, a partir do quinto ano.

Saúde antecipa recebimento de mais 4 milhões
de doses de vacinas Oxford/AstraZeneca
Com a nova remessa, o País terá recebido o total de 9
milhões de doses via aliança Covax Facility entre os meses
de março e maio. Por meio de negociações intermediadas
pela Organização Panamericana de Saúde (OPAS), o Governo Federal conseguiu antecipar a entrega de 4 milhões de
doses de vacina Oxford/AstraZeneca, adquiridas pelo mecanismo internacional Covax Facility. O anúncio foi feito
pelo ministro Marcelo Queiroga.

Comissão do Meio Ambiente vai promover
agenda para incentivar a criação de unidades
de conservação particulares no Paraná
A Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos
Animais da Assembleia Legislativa do Paraná quer intensificar as ações que promovam a criação de novas unidades de
conservação particulares por iniciativa de empresas e pessoas físicas. Para isso, reuniu-se com representantes da Associação dos Protetores de Áreas Verdes de Curitiba e Região Metropolitana (Apave) e da Sociedade de Pesquisa em
Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS) para definir
um plano de ação e uma agenda. "Queremos juntar esforços
para o fortalecimento das políticas de conservação de áreas
naturais em Curitiba, na Região Metropolitana e em todo o
Paraná. E vamos promover uma agenda neste sentido até o
final desta legislatura", disse o presidente da Comissão, deputado Goura (PDT).

"Doar leite materno é um ato de amor em dobro",
afirma Queiroga em lançamento de campanha de doação
No Dia Nacional e Mundial da Doação de Leite Humano,
o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga iniciou a cerimônia
de lançamento da Campanha Nacional de Doação de Leite
agradecendo as mães de todo o Brasil que doam esse alimento tão essencial no início da vida de todos os bebês.
Celebrada na quarta-feira passada (19), a data incentiva as
mulheres que amamentam sobre a importância da doação.

22 de Maio
Dia do Apicultor; Dia internacional da Biodiversidade;
Dia de Santa Rita de Cássia; Dia Nacional do Abraço.

GERAL

Copel está trabalhando para diminuir a
ocorrência, a abrangência e a
duração dos desligamentos de
energia em pequenos municípios paranaenses. O programa
Confiabilidade Total atua na
construção de subestações e
estações de chaves, implantação de equipamentos de automação e melhorias nos sistemas de comunicação no sistema de distribuição que
atende as áreas urbana e rural
em dezenas de municípios.
Em um ano e meio de trabalho, foram investidos R$ 67
milhões nas melhorias, que já
fazem a diferença no dia a dia
dos consumidores.
Neste período, foram
construídas estações de chaves em 35 municípios que têm
população estimada entre
1.700 e 29 mil habitantes; e
em 2021, estas unidades chegarão a mais 13 cidades. A
estação de chaves é uma estrutura que possibilita a operação da rede elétrica aos
moldes de uma subestação,
com a vantagem de ser mais
leve, ficar distribuída entre os
postes e contar com todos os
recursos da automação e monitoramento remoto. O superintendente de Smart Grid e
Projetos Especiais da Copel,
Julio Shigeaki Omori, explica
que a implantação dessas estações é uma inovação que
permitiu reduzir a extensão
dos circuitos de distribuição
de energia, agilizando o trabalho de inspeção no caso de
desligamentos.
O investimento nas estações de chaves e em novas
subestações de energia soma
até o momento R$18,7 mi-

COPEL
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Em um ano e meio de trabalho, foram investidos R$ 67 milhões nas
melhorias, que já fazem a diferença no dia a dia dos consumidores

lhões. A primeira subestação
do programa foi colocada em
operação esta semana, no
município de Antônio Olinto,
100 quilômetros ao sul de Fernandes Pinheiro. A cidade ganhou um transformador com
7 MVA (megavolt-ampère) de
potência, que agora atenderá
as cargas de maneira mais
próxima, evitando perdas no
sistema. Outras cinco subestações estão em construção e
ficam prontas ainda este ano,
nos municípios de Santa Amélia, Sapopema e Salto do Itararé, na região Norte do Paraná, além de Serranópolis do
Iguaçu e Boa Vista da Aparecida, na região Oeste.
Outra frente de atuação do
Confiabilidade Total é expandir a automação das redes,
levando inclusive tecnologias
de inteligência para as cidades menores. Até o momento, já foram implantados
3.500 pontos de automação
em equipamentos especiais, e
formados 506 sistemas de
autorrecuperação, ou self-healing. Estes sistemas identificam a localização da causa

geradora do desligamento, religando automaticamente os
trechos que não são diretamente afetados pela ocorrência. "É uma nova era para a
energia no Paraná. Estamos
levando às pequenas localidades a mesma tecnologia que
está disponível nos grandes
centros urbanos", destaca Julio Omori.
Confira as cidades paranaenses que tiveram estações de
chaves implantadas nos últimos meses, além de Fernandes Pinheiro: Alto Paraíso,
Ângulo, Arapuã, Ariranha do
Ivaí, Boa Ventura de São Roque, Bom Jesus do Sul, Campina do Simão, Campo Magro, Cruzeiro do Sul, Esperança Nova, Farol, Godoy Moreira, Ivaté, Japira, Jardim Olinda, Jundiaí do Sul, Laranjal,
Lidianópolis, Lunardelli, Marquinho, Mirador, Nova América da Colina, Nova Tebas,
Palmital, Pinhal de São Bento, Prado Ferreira, Rio Branco
do Ivaí, Santo Antônio do
Caiuá, São Manoel do Paraná,
Sapopema, Sulina, Uniflor e
Vitorino.

Expediente
ADMINISTRAÇÃO, COMERCIAL E REDAÇÃO
RMC PUBLICIDADE EIRELI - CNPJ: 16.549.502/0001-06
FONE/FAX: (41) 3667-1900 - E-MAIL: EDICAO@AGORAPARANA.COM.BR
E-MAIL FINANCEIRO, ADMINISTRAÇÃO E COMERCIAL:
ADM@AGORAPARANA.COM.BR - HTTP://WWW.AGORAPARANA.COM.BR
ORÇAMENTO DE ANÚNCIOS: SÚMULAS-IAP, EDITAIS E OUTROS
SOLICITAR NO E-MAIL: ADM@AGORAPARANA.COM.BR
DIRETOR PRESIDENTE: SADY RICARDO DOS SANTOS NETO
EDITORA-CHEFE JORNALISTA RESPONSÁVEL: ALIANA MACHADO - MTB 0011858/PR
CIRCULAÇÃO:
PINHAIS, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, CURITIBA, PIRAQUARA, QUATRO BARRAS, CAMPINA GRANDE DO SUL,
ARAUCÁRIA, ALMIRANTE TAMANDARÉ, COLOMBO, FAZENDA RIO GRANDE, RIO BRANCO DO SUL, LAPA.
O CONTEÚDO DAS MATÉRIAS ASSINADAS É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DE SEUS AUTORES
NÃO EXPRESSANDO NECESSARIAMENTE A OPINIÃO DO JORNAL. FILIADO ÀS ENTIDADES:

GERAL

ANO XXIX • Nº 3759

22 DE MAIO DE 2021

3

Rio Branco do Sul

C

onfira na íntegra o
Decreto nº 5808/
2021, com medidas restritivas, na tentativa de conter o
avanço da Covid-19 no município, que registrou elevação
no número de casos positivados da doença e alerta a população sobre o reforço nos
cuidados.
As medidas já em vigor
atendem as recomendações
da Secretaria de Saúde do Estado, de alinhar as ações entre os municípios, a serem avaliadas nos próximos dias sobre seus efeitos, com medidas
mais rigorosas ou não.
Acompanhe todas as notícias e informações pelos
canais oficiais de comunicação da Prefeitura: no site:
riobrancodosul.pr.gov.br, no
Facebook: prefeituraderiobrancodosul e no Instagram:
prefeitura_rbs

DIVULGAÇÃO

Decreto nº 5808/2021 restringe atividades no
município para conter o avanço da Covid-19

As medidas já em vigor atendem as recomendações da Secretaria de Saúde do Estado

Piraquara

DIVULGAÇÃO

Com as novas medidas restritivas,
parques estaduais fecharão neste domingo
PARQUE ESTADUAL PICO PARANÁ
Horário de entrada: a partir das 05h
Horário limite para subida: até às 15h
Horário limite de permanência na unidade:
até 19h
PARQUE ESTADUAL SERRA DA BAITACA
Horário de entrada: a partir das 05h
Horário limite para subida: até 18h
Horário limite de permanência na unidade:
até 19h

As novas medidas de restrição se estendem até o dia 31 de maio

Devido ao aumento de casos da COVID-19, os
parques estaduais não podem receber visitantes nos
domingos, enquanto vigorar o Decreto 7.672/21,
publicado no dia 17 de maio. Durante a semana
funcionam com horários diferenciados, previstos na
Portaria 006/2021, respeitando as normas de distanciamento para evitar aglomeração. As novas

medidas de restrição se estendem até o dia 31 de
maio. As Unidades de Conservação de montanhas Pico Paraná, Pico Marumbi e Serra da Baitaca, na
Região Metropolitana de Curitiba (RMC) também
fecharão aos domingos. Porém, as unidades tiveram o horário de visitação alterado, a partir do último final de semana.

PARQUE ESTADUAL PICO MARUMBI
Horário de entrada: a partir das 06h
Horário limite de subida para Salto dos
Macacos e Conjunto Marumbi: 09h
Horário limite de subida para Conjunto
Marumbi - trilhas leves: 12h
Horário limite de permanência Salto
dos Macacos: 15h
Horário limite de permanência Conjunto
Marumbi - todas as trilhas: 18h
Os demais parques funcionarão das 8h às 17
horas, de quarta-feira a sábado, apenas para atividades individuais, como caminhada, corrida
e exercícios. Continuam proibidas práticas esportivas coletivas e eventos destinados ao entretenimento ou recepção. Às terças-feiras as
Unidades de Conservação são fechadas para
manutenção.
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RMC: Rio Branco do Sul terá recursos
garantidos pelo deputado Luizão
Saúde e infraestrutura terão recursos vindos por meio do Luizão Goulart, que se tornou o deputado federal
que mais encaminhou recursos para o município. Em dois anos, as emendas totalizam R$ 2,1 milhões
Aroldo Bonfim. Também presente o secretário de Governo, Eliton José Costa Rosa.

DIVULGAÇÃO

I

ntegrante do Vale do Ribeira, o município de Rio
Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba, tem
recebido recursos importantes
do Governo Federal por meio
do deputado Luizão Goulart.
Na última visita ao município,
somente para a área da saúde, o parlamentar destinou o
valor de R$ 800 mil para as
Unidades Básicas de Saúde
(UBSs), que beneficiará os 32
mil rio-branquenses. Esse é o
maior recurso destinado por
meio de emenda parlamentar
a Rio Branco do Sul para a
área da saúde.
INFRAESTRUTURA
Além disso, o deputado
federal Luizão Goulart também garantiu emendas para o
desenvolvimento da cidade R$ R$ 450 mil para compra
de maquinário e também R$
100 mil do Ministério da Cidadania para estruturar a Assistência Social de Rio Branco do Sul.
Desde o início da pandemia, o número de pessoas as-

Deputado Luizão e prefeita Karime junto com o vice-prefeito Ailton Nodary, os vereadores Danilo Pedroso,
Professor Du, Miguelzinho e Aroldo Bonfim, e o secretário de Governo, Eliton José Costa Rosa

sistidas por meio da prefeitura aumentou. Esses recursos
atingem especialmente os
moradores da cidade que mais
enfrentam dificuldade nesse
momento.
A prefeita de Rio Branco
do Sul, Karime Fayad, recebeu os novos recursos, na última semana, e disse acredi-

tar que o trabalho de Luizão
Goulart na cidade está sendo
fundamental para a gestão.
"Temos grandes desafios e fico
muito agradecida com essa
atenção que o deputado federal Luizão nos dá. Ele consegue ter uma visão assertiva
diante das áreas mais necessitadas e encaminha recursos

que são sempre muito bemvindos. O da saúde é algo realmente importantíssimo nesse momento", agradeceu a
prefeita.
Também participaram da
entrega da emenda o vice-prefeito Ailton Nodary, os vereadores Danilo Pedroso, Professor Du, Miguelzinho e

REPRESENTANTE
A votação expressiva de
Rio Branco do Sul, que contabiliza 2.343 votos para o
deputado federal Luizão Goulart, evidencia ainda mais o
compromisso do parlamentar
com a população. "É uma região onde os moradores precisam de apoio para desenvolvimento e crescimento. Confio no trabalho da prefeita
Karime, defendo a autonomia
das cidades, e por isso, estou
sendo um representante da
Câmara Federal aqui em Rio
Branco do Sul", afirmou o deputado Luizão.
Somando emendas parlamentares já enviadas para o
município - R$ 550 mil para a
saúde e R$ 200 mil para a
compra de um caminhão, em
2019 - os recursos enviados
por meio do deputado federal Luizão Goulart já somam
R$ 2,1 milhões, em apenas
dois anos de gestão.

Depois de tomar a vacina, ainda preciso usar máscara?
Imagens simbólicas têm
viralizado recentemente na
internet com repórteres tirando as máscaras ao vivo ao
noticiar que, nos Estados Unidos, o uso de máscaras não é
mais obrigatório para a população já vacinada com as duas
doses.
Um gesto simples e tão
esperado por milhões de pessoas ao redor do mundo que
traz esperança de volta à normalidade. Mas, no Brasil, essa
realidade ainda está distante.
Confira abaixo alguns motivos pelos quais deve-se manter o uso de máscaras e o distanciamento social no Brasil
mesmo com a vacinação.
AUMENTO CONSTANTE
NO NÚMERO DE CASOS
Em mais de um ano de
pandemia do novo coronavírus, o país vive o pior momento no número de contágios e
mortes diárias por causa da
Covid-19. São mais de 70 mil

DIVULGAÇÃO

Alguns países ao redor do mundo já suspendem o uso de máscaras após avanço da vacinação; entenda como esse cenário não se aplica ao Brasil

A suspensão do uso de máscaras entre os norte-americanos é
resultado do alto número de pessoas já completamente vacinadas no país

novos casos diários, enquanto nos Estados Unidos a curva de contágio tem diminuído conforme a vacinação
avança no país.
O infectologista do Hospital Universitário Cajuru, João
Telles, explica que o aumento no Brasil se deve a três fatores principais. "A presença
de variantes de cepas circulando no território nacional,
somado ao baixo número de
pessoas vacinadas com as
duas doses e o aumento da
circulação da população eco-

nomicamente ativa acabam
culminando no alto número de
casos de Covid no Brasil", diz.
BAIXO ÍNDICE DE
VACINADOS NO PAÍS
A suspensão do uso de
máscaras entre os norte-americanos é resultado do alto
número de pessoas já completamente vacinadas no país,
que contempla inclusive adolescentes a partir de 12 anos
de idade. Enquanto isso, o
Brasil ainda vacina idosos e
pessoas com comorbidades.

O infectologista explica
que, para suspender as máscaras, é necessário que uma
alta parcela da população esteja imunizada. "Se tivermos
um alto índice de vacinação,
com uma curva baixa de contágios e baixa ocupação hospitalar, os riscos de transmissão comunitária são menores.
É preciso que esses três fatores estejam andando juntos.
Mas essa é uma realidade completamente diferente do Brasil, onde não temos uma grande parcela da população vacinada, com número de casos
variando bastante e taxa de
ocupação hospitalar muito
alta, na maioria das cidades",
afirma.
CRESCIMENTO DE
CASOS EM JOVENS
Outro fator que justifica o
constante uso de máscaras no
Brasil é a queda de idade entre os casos mais graves da
Covid-19. "Como a vacinação

completa está entre as pessoas acima de 70 anos, eles têm
menores chances de desenvolver o estágio grave da Covid
se forem contagiados pelo vírus. Dessa forma, há uma tendência da curva aumentar entre a população mais jovem,
além de serem as pessoas em
maior circulação nas ruas devido à necessidade de voltar
ao trabalho e também por causa das variantes que podem
desenvolver casos mais graves em pacientes nessa nova
faixa etária", finaliza o infectologista.
A orientação dos médicos
é, de acordo com a situação
da pandemia no Brasil, que a
população continue usando
máscaras em ambientes abertos e fechados e mantenha o
uso constante de álcool em gel
e distanciamento social. Uma
vez que a vacinação está no
início, essas ainda são as formas mais efetivas de evitar o
vírus da Covid-19.
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SOLIDARIEDADE:
Prefeitura de Quatro Barras
lança Campanha do Agasalho 2021

Colombo

SEMMA abre inscrições
para cadastro de Protetores e
Entidades Protetoras de Animais
DAIANE NODARI / PMC

A

PMQB

Ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família
estação mais fria
do ano está chegando e com ela também
a necessidade de doações
para as famílias que mais
precisam. Engajada neste
ato de solidariedade, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e
Família lançará nesta segunda-feira (24) a Campanha do Agasalho 2021.
Neste ano, a campanha
vai arrecadar roupas, alimentos e brinquedos. As
doações podem ser feitas
diretamente na unidade
do CRAS do Humaitá, no
CRAS da Praça CEU do
Jardim Menino Deus, em
pontos do comércio e em
empresas parceiras.
Todas as doações passarão por uma triagem e
separação na secretaria,
para então serem destinadas às famílias mais carentes. A secretária da pasta,
Ieda Tolardo, diz que a
colaboração da população
fará toda a diferença.
"A solidariedade das
pessoas só vem a somar,
especialmente nesta épo-
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As pessoas que se candidatarem a protetores e terão participação
no programa deverão comprovar envolvimento com a causa animal

Todas as doações passarão por uma triagem e separação na
secretaria, para então serem destinadas às famílias mais carentes

ca em que estamos vivendo. Além das dificuldades
que muitas famílias já enfrentavam, a pandemia
ainda veio agravar este
quadro. Por isso, agradecemos de coração a todos
que puderem colaborar",
destacou Ieda.

SERVIÇO
O CRAS do Humaitá está localizado na Rua Pedro Câmbio Cortiano, nº 145, e o
CRAS do Jardim Menino
Deus fica situado na Rua Santa Catarina, s/n. O horário de
funcionamento vai das 8h às
17h. Mais informações, entre
em contato pelo Disk Coleta
(41) 3671-8800, ramal 7941.

Até a próxima quarta-feira (26), a Prefeitura através
da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, estará realizando as inscrições para o
Cadastro de Protetores e
Entidades Protetoras, com
residência, sede e atuação
em Colombo. Trata-se de um
processo em que os participantes devidamente reconhecidos, participarão do
Programa de Controle Reprodutivo de Cães e Gatos
(castração).
As pessoas que se candidatarem a protetores e terão
participação no programa
deverão comprovar envolvimento com a causa animal
e que, por exemplo; realizem
resgates, levem animais de
rua para atendimento veterinário, participem de campanhas para adoção, fazem
lar temporário entre outras
ações. Após o encerramento das inscrições, a Secretaria avaliará cada cadastro

podendo ser realizada inclusive uma visita de fiscalização na residência do protetor. Só então informará a
habilitação ou não do protetor via e-mail.
O protetor que se cadastrará na Programa deve compromete-se a levar para o
procedimento cirúrgico somente animais que se encontram em situação de rua
ou semi-domiciliados, sem
raça definida, pertencentes
a famílias ou comunidades
de baixa renda, em posse de
acumuladores, em situação
de maus-tratos ou em outro
estado de vulnerabilidade,
que estejam sob a sua responsabilidade ou guarda.
Para sanar qualquer dúvida, a Secretaria do Meio
Ambiente, está disponibilizando maiores informações através do telefone
3656-4849 ou pelo e-mail
castracaosemmacolombo
@gmail.com.
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Projeto retoma "regra antiga" do EstaR;
compra de créditos substituiria multa
Prazo de cinco dias úteis para regularizar multas e diminuir valor da infração deixou de existir no ano passado, com introdução do EstaR Eletrônico
Segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs), a
adoção do modelo digital
"moderniza o estacionamento regulamentado na
cidade e facilita a operação para o usuário".

CARLOS COSTA/CMC

D

esde 4 de março,
tramita, na Câmara
Municipal de Curitiba
(CMC), um projeto de lei
que retoma a "regra antiga" do Estacionamento
Regulamentado (EstaR),
quando havia um prazo
de cinco dias para o motorista regularizar sua situação. A iniciativa, do
vereador Jornalista Márcio Barros (PSD), propõe
quitar as pendências com
a aquisição de dez créditos do EstaR, que poderão,
inclusive, ser utilizados
posteriormente pelos motoristas.
Desde a introdução do
EstaR Eletrônico, no ano
passado, a infração ganhou o status de "grave",
com geração automática
de multa R$ 195,23, mais
cinco pontos na CNH.
Antes, isto só ocorria se
vencido o período de regularização.
A proposta retoma a
antiga prática. Além disto,
os infratores ganham um
"alívio" no bolso, com redução do valor a R$ 30 ou, dez vezes o preço de
um crédito, que custa três
reais atualmente.
Para o autor, a medida
se justifica porque "o estacionamento regulamentado em Curitiba sofreu
uma grande mudança de
uma hora para outra".
Marcio Barros se refere ao
maior rigor na penalização de condutores e a al-

Proposta é anular a infração se houver a compra de dez créditos no EstaR Eletrônico

teração na forma de aquisição do EstaR. Se no passado era possível comprar
talões de papel no comércio, agora, a reserva de
tempo passa a ser feita por
meios digitais.
O parlamentar vê prejuízo aos usuários. "Não se
pode condicionar esse
acesso [aos créditos] a um
smartphone com plano de
internet, devendo o Executivo apresentar ao menos duas formas de aquisição", diz. Para democra-

tizar a oferta, a matéria
estipula retomar os pontos
de venda físicos, que passariam a cadastrar os créditos digitais a quem não
tem como fazer isto pelo
celular. Se aprovada, a lei
passa a valer após 60 dias
da publicação no Diário
Oficial.
Créditos sem celular
Mesmo com a introdução do EstaR Eletrônico e
o fim dos blocos de papel,
os motoristas da capital

paranaense seguem tendo
à disposição pontos de
venda físicos para contratar créditos de estacionamento.
De acordo com a Prefeitura, são 350 locais na cidade que ofertam o serviço - incluindo 150 lotéricas.
A rede credenciada ganhou novos estabelecimentos em dezembro do
ano passado, quando deixou de valer o prazo para
regularização da multa.

"NOVO" ESTAR NA CMC
Desde que foi lançado
pela prefeitura, por decreto, em 16 de março de
2020, o EstaR Eletrônico
foi alvo de debate entre
parlamentares e apresentação de proposições para
mudanças na legislação
vigente. Autor de uma das
iniciativas que se opõem
às alterações no EstaR, o
vereador Dalton Borba
(PDT) disse haver "desvio
de conduta" por parte do
Executivo ao "converter
em arrecadação" as multas
de trânsito aplicadas na
cidade.
Além de Borba, os vereadores Herivelto Oliveira (Cidadania), Serginho
do Posto (DEM), Tico Kuzma (Pros) e Mauro Bobato
(Pode) também se posicionaram desfavoráveis a
novidades introduzidas
pelo decreto. Kuzma, Bobato, Borba e Herivelto assinam, em conjunto com
Salles do Fazendinha
(DC), uma proposição que
institui novamente o período para regularizar o
EstaR, através de uma
nova redação à lei que regulamenta os estacionamentos na capital.

GERAL
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Rio Branco do Sul

Covid - Aumento de casos alerta
a população rio-branquense
para os cuidados contra a doença

Prefeitura de Campina Grande do
Sul libera o cadastro para pessoas
com comorbidades de 55 a 58 anos
para vacinação contra a Covid-19
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

A data para imunização desse novo grupo será feito mediante
o término da vacinação dos grupos que já estão sendo vacinados

O município registrou ontem (21) mais 48 positivados para a Covid

O

Boletim Epidemiológico desta sexta-feira,
21, alerta para o aumento de
casos em tratamento e novo
óbito. Comparado ao boletim
anterior de 18 de maio, o município registrou ontem (21)
mais 48 positivados para a
Covid, 37 a mais aguardam resultado e foi confirmado novo

óbito, somando 127 desde o
início da contagem. A pandemia não acabou! Cuide-se e
cuide das pessoas de seu convívio! Ao sair de casa faça o
uso de máscara, seja em ambiente fechado ou aberto,
mantenha o distanciamento
social, use álcool em gel e em
caso de sintomas, procure o

Centro AMAR do município
para fazer a coleta do PCR-RT.
Acompanhe todas as notícias e informações pelos
canais oficiais de comunicação da Prefeitura: no site:
riobrancodosul.pr.gov.br, no
Facebook: prefeituraderiobrancodosul e no Instagram:
prefeitura_rbs

A Prefeitura de Campina Grande do Sul, por
meio da Secretaria Municipal de Saúde, abriu nesta sexta-feira (21) o pré-cadastro para a vacinação
contra a Covid-19, para
pessoas que possuem comorbidades com idade de
55 a 58 anos. A data para
imunização desse novo
grupo será feito mediante
o término da vacinação
dos grupos que já estão
sendo vacinados e com a
chegada de novas doses da
vacina contra a covid-19
que forem disponibiliza-

dos para o município. Para
se cadastrar, é necessário
entrar no site https://
www.campinagrandedosul.
pr.gov.br/vacina e preencher todos os campos obrigatórios.
Para garantir a imunização, é obrigatória a apresentação de atestado médico com CID da doença, devendo ainda conter o número do registro médico
do respectivo conselho de
classe de forma legível, e
ter sido emitido nos últimos 90 dias antes da data
da vacinação.

Pinhais

Nesta semana a Prefeitura de Pinhais, por
meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Semop), realizou
uma série de serviços de
acabamento no Parque
Linear às margens do
Rio Iraí, nas proximidades da Avenida Iraí, divisa com Piraquara.
Equipes da Semop
realizaram obras de fina-

PMP

Obras de acabamento são realizadas no Parque Linear Iraí

Equipe da Prefeitura finalizou a ciclovia e a calçada para pedestres

lização do espaço, como
aplicação de asfalto na
ciclovia e construção de
calçada em concreto poroso. Este sistema de pavimentação para pedestres é muito utilizado
em Pinhais, além de promover segurança e comodidade para os pedestres, ajuda na absorção
da água das chuvas e
não deixa poças.
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Maio amarelo: saiba quais são os meios
de transporte mais seguros do mundo
muito regulado. "Nada é feito
no improviso ou na tentativa.
Existem normas e procedimentos que foram aperfeiçoados por meio do tempo. Além
da normatização, padronização e formação especializada
das pessoas, existe uma manutenção muito rígida", informa. O avanço tecnológico
também trouxe ainda mais
segurança. Controle de tráfego aéreo, sistema de comunicação, geoposicionamento,
tudo isso facilita a segurança
da aviação.

DIVULGAÇÃO

Q

ual o meio de transporte mais seguro do
mundo? Acertou quem respondeu elevador. Sim, o meio
que transporta passageiros de
um andar para outro dentro de
um edifício é o mais seguro
do mundo. O ranking da revista americana Condé Nast
Traveler mostra, em seguida,
avião e trem. "Ambos são
muito seguros e trocam posições entre o segundo e terceiro lugares, dependendo da
quantidade de linhas de trem
e voos operando em determinado país", explica Fábio Augusto Jacob, coronel aviador
da reserva da Força Aérea
Brasileira, coordenador e
professor da Academia de
Ciências Aeronáuticas Positivo (ACAP), da Universidade
Positivo. No Brasil, por exemplo, acidentes de avião são
mais comuns que os sobre trilhos.
Já os meios de transporte
que envolvem maiores riscos
de acidentes são bicicleta,
moto, carro, ônibus e caminhão. Melhorias nas vias, leis
mais rigorosas de controle de
velocidade e uso de equipa-

O carro está entre os meios de transporte que envolvem maiores riscos de acidentes

mentos de segurança, e maior responsabilidade dos motoristas, passageiros e, inclusive, pedestres, têm ajudado
a reduzir a gravidade dos acidentes em vias urbanas e rodoviárias, mas ainda há muito a evoluir. Em 2019, segundo dados mais recentes do
Ministério da Saúde, 30.371
pessoas perderam a vida no
trânsito brasileiro. Dessas ví-

timas fatais, 10.674 eram
motociclistas.
ELEVADOR
Práticos e funcionais no dia
a dia, o elevador faz parte da
rotina de muitas pessoas. O
meio de transporte mais seguro do mundo conta com normas e medidas de adequação,
prazo rigoroso para renovação
de peças, é sustentado por

três cabos, trava, limitador de
velocidade, dentre outros
métodos que garantem a segurança de quem está de passagem entre andares de um
edifício.
AVIÃO
Segundo Fábio Jacob, a
segurança na aviação decorre
do histórico de ser uma atividade de risco, portanto é tudo

TREM
O trem também conta com
inúmeros processos de segurança para o funcionamento.
"Teste de pressão em freios,
interação pelo satélite, velocidade controlada de acordo
com a temperatura ideal para
que o ferro não dilate, dentre
tantos outros fatores que reforçam que é muito raro vermos acidentes de trem", explica o presidente da Serra
Verde Express - empresa concessionária de trens turísticos
no Brasil - Adonai Aires de
Arruda.

Pinhais participa de programa para capacitar
jovens a abrirem seus próprios negócios
O Programa Juventude Empreendedora Online, que ocorre de 24 a 28 de maio, é uma idealização do Fórum da Juventude da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
mais de 10 mil jovens de todas as regiões, em mais de mil
cidades de todo o Brasil. O
Programa é também uma correalização dos Conselhos Nacionais de Juventude de
Angola, Cabo Verde, GuinéBissau, Moçambique, São
Tomé e Príncipe, Portugal e
Timor-Leste - países dos quais
os jovens poderão se inscrever.

PMP

Pinhais pactuou junto ao
Governo do Estado a participação no Programa Juventude Empreendedora Online, uma iniciativa idealizada pelo Fórum da Juventude da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP), realizado pelo Conselho Nacional da Juventude do Brasil e Agência Besouro de Fomento Social. As
aulas ao vivo serão realizadas entre os dias 24 e 28 de
maio, para capacitar jovens
de 17 a 29 anos.
O projeto já havia sido
implantado de forma presencial em 2019 e busca
apontar novas perspectivas,
construir caminhos e transformar os sonhos da juventude em realidade a partir
do empreendedorismo. Devido à pandemia de Covid-

Se você tem entre 17 e 29 anos, acesse o site
www.juventudeempreendedora.com/ para mais informações e inscrições

19, a iniciativa se adaptou
para ser implantada na internet, surgindo o Juventude
Empreendedora Online, que
visa apoiar jovens que precisam abrir um negócio para ter
renda própria e também os

pequenos e microempreendedores que enfrentam dificuldades para manter o negócio
com as portas abertas e lucrando, mesmo em meio à pandemia.
Em 2020, a ação alcançou

MUNICÍPIO
REPRESENTADO
Pinhais participou do lançamento da ação no último
dia 14, por meio de videoconferência, representado pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e pelo Conselho
Municipal da Juventude.
A metodologia utilizada
nas aulas é a By Necessity,
exclusiva da Agência Besou-

ro, que ensina a transformar
uma ideia em negócio que
gera renda, com baixo custo e organizado em 11 etapas que abordam finanças,
comunicação on-line e offline, gestão de pessoas, entre
outros. Esse projeto também conta com dicas, e guias práticos para auxiliar a
sobreviver à crise e encontrar uma nova oportunidade de geração de renda em
2021.
Segundo os criadores, os
resultados do programa serão usados para influenciar
políticas e projetos para juventudes, além de engajar
jovens em debates relacionados à crise causada pela
Covid-19. Vale destacar também que ao final do curso,
um certificado estará à disposição dos alunos.
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Banido em quase 70 países por seu devastador poder
cancerígeno, o amianto ainda não foi proibido no Brasil.
O filme investiga como a indústria do amianto tenta vender a imagem do minério como algo "não tão ruim". Exibição gratuita em parceria com a plataforma SPCine Play.
Para saber mais acesse o site do Cine Passeio.

CINE PASSEIO

Cine Passeio exibe Não Respire contém Amianto

Governador destaca união do Paraná em
torno do melhor modelo para o pedágio
O

governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou nesta sexta-feira (21) a união dos paranaenses
em torno do convencimento do governo federal de que o modelo proposto pelo Estado é o melhor para a
nova concessão de rodovias - os atuais contratos terminam no dia 27 de
novembro.
A proposta local, detalhada em
entrevista coletiva no Palácio Iguaçu,
está baseada na menor tarifa oferecida ao usuário, sem limite de desconto
na disputa na Bolsa de Valores, arrumando a modelagem de acordo com
o anseio da população.
Entre outros pontos mais relevantes estão a garantia de execução das
obras por meio de um depósito caução e adequação no degrau tarifário
das pistas duplicadas.
O formato está alinhado ao documento proposto pelo G7, grupo das
principais entidades do setor produti-

AEN

Proposta aceita pelo governo federal está baseada em menor tarifa oferecida ao usuário, sem limite de desconto na disputa na Bolsa de Valores, arrumando a
modelagem de acordo com o anseio da população. Ratinho Junior destacou a Assembleia Legislativa, a bancada federal e as entidades do setor produtivo

"O pedágio é o maior problema do Paraná das últimas duas décadas,
por isso a união em torno do tema", disse Ratinho Junior

vo paranaense. "O pedágio é o maior
problema do Paraná das últimas duas
décadas, por isso a união em torno do

tema. A sociedade paranaense ajudou
a convencer o Ministério da Infraestrutura de que aquela modelagem ini-

cial não era a ideal. Não é uma proposta ruim, tanto que vai servir para
outros estados do País, mas para Paraná não servia", disse Ratinho Junior.
O governo federal defendia até
então o chamado modelo híbrido, organizado em torno da menor tarifa de
pedágio com limite de desconto, seguido de maior valor de outorga. "Fica
aqui o agradecimento a muitos atores
políticos que ajudaram nesta conquista", disse Ratinho Junior.
"A Assembleia Legislativa, por
exemplo, aprofundou o debate em
torno da proposta. A nossa bancada
federal em Brasília colaborou na articulação. E a sociedade civil organizada, por meio do G7, foi essencial na
condução e elaboração do conceito",
ressaltou o governador. "Há muitas
décadas não havia uma união tão
grande entre as autoridades do Paraná".

O prefeito Rafael Greca inaugurou nesta sexta-feira (21), no Terminal Boqueirão, o wi-fi de acesso
público e gratuito em Curitiba. O terminal é um dos 81 locais da cidade
onde é possível utilizar a rede Wi-fi
Curitiba. Para acessar, basta fazer o
cadastro previamente no site.
"Agora qualquer curitibano poderá usufruir da rede Wi-fi Curitiba
porque vive numa cidade inovadora", disse Greca ao lado do vice-prefeito Eduardo Pimentel e do jovem
Guilherme Henrique Dias Pereira, de
16 anos, que participa do programa
Primeiro Emprego e já se cadastrou
para utilizar o Wi-fi Curitiba.
Greca e Pimentel comemoraram
o compromisso cumprido de garantir o wi-fi público gratuito.
"Queremos proporcionar cidadania digital aos curitibanos. A cidade
inteligente é um espaço de oportunidade e igualdade para todos. Buscamos inclusão e acesso à internet
de qualidade", declarou o secretário de Administração e de Gestão de
Pessoal, Alexandre Jarschel de Oliveira. Para utilizar a nova rede nos
81 endereços, basta o usuário apon-

RICARDO MARAJÓ/SMCS

Curitiba oferece wi-fi público gratuito em 81 endereços

Prefeito, Rafael Greca, o vice-prefeito, Eduardo Pimentel, o presidente
da Urbs, Ogeny Maia Neto, o secretário de Administração e de Gestão Pessoal,
Jarschel de Oliveira, o presidente do ICI, Leandro Vergara, o diretor técnico do Instituto,
Fernando Matesco e o adolescente do Programa Primeiro Emprego, Guilherme Pereira

tar a câmera do celular para o QRCode (código lido pelas câmeras dos
smartphones) da placa de sinalização
e acessar a página do Wi-fi Curitiba.
Também é possível utilizar o serviço
acessando diretamente o portal.
Depois de informar o login e a senha, poderá navegar pelos serviços

públicos municipais que estão disponíveis na internet, utilizar suas redes
sociais, pesquisar informações através
da rede mundial de computadores.
CURITIBA INTELIGENTE
A iniciativa da Superintendência
de Tecnologia da Informação da Se-

cretaria de Administração e de Gestão de Pessoal e do Vale do Pinhão
consolida a capital paranaense como
cidade inteligente.
O movimento de inovação que
integra diferentes segmentos da sociedade é comandado pela Prefeitura e busca soluções em diversas áreas para beneficiar todos os cidadãos.
A rede Wi-fi Curitiba se soma ao
conjunto de aplicativos disponíveis
ao curitibano, como o Saúde Já, o
Curitiba App, 156 Mobile, além
das funcionalidades que vêm sendo oferecidas em diversas áreas,
como Urbanismo, Meio Ambiente,
Finanças.
Dentre os locais preparados para
permitir o acesso ao wi-fi público
nesta primeira fase de implantação
do projeto, estão as dez Ruas da Cidadania, o Centro Histórico, o Mercado Municipal, o Palácio Solar 29
de Março (sede da Prefeitura de
Curitiba) e 11 terminais de ônibus. Também houve a implantação
em 41 Faróis do Saber e 16 Liceus
de Ofício, que terão a rede disponível, assim que estiverem abertos ao
público novamente.
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Cascavel

Nova rotatória é instalada no cruzamento
da Rua Paraná com Romão Chrum
N

a manhã desta sextafeira (21), a Transitar
instalou uma rotatória no cruzamento das ruas Paraná com
Romão Chrum, na região do
bairro São Cristóvão, com o
intuito de regular o fluxo de
trânsito no local, que também
deverá afetar o cruzamento
anterior e o posterior.
A rotatória tornou-se uma
das principais medidas de
controle do trânsito, pois exige a atenção dos condutores
ao transitar pela via, uma vez
que ao ter uma rotatória o
motorista precisa reduzir a
velocidade para acessar a
mesma, além de prestar atenção aos demais usuários da via
que também transitam por ali,
a fim de evitar acidentes. "A
ideia da rotatória, além de ordenar o trânsito, reduz a velocidade também, porque os
motoristas devem parar para
dar a preferência e até para
realizar o movimento na rotatória", reforça o engenheiro
de trânsito da Transitar, Juliano Denardin.
A escolha deste cruzamento se deu em razão do número de acidentes similar, nos
três cruzamentos que são pró-

PREFEITURA DE CASCAVEL

Estatísticas de acidentes demonstram que enquanto a rotatória pode zerar o número de acidentes, os cruzamentos semaforizados lideram o ranking

A rotatória tornou-se uma das principais medidas de controle do trânsito

ximos, conforme dados estatísticos dos últimos 5 anos:
Rua Paraná x Rosa Norma
Vessaro - Sete acidentes;
Rua Paraná x Romão
Chrum - Sete acidentes;
Rua Paraná x Hermes Vessaro - Dez acidentes.
Com isso, a instalação no
cruzamento deverá atender os
três pontos, diminuindo assim, o número de acidentes,
que é alarmante. "Fizemos o
levantamento das estatísticas

dos três cruzamentos e eles
têm números parecidos de
acidentes. Esperamos que instalando neste ponto, dê resultados positivos nos outros
dois, reduzindo a velocidade
também na Rua Paraná, que
em tese é o grande causador
dos acidentes", afirma Juliano.
SEMÁFOROS
X ROTATÓRIAS
Estatísticas de acidentes
demonstram que enquanto a

rotatória chega a zerar o número de acidentes, os cruzamentos semaforizados lideram o ranking.
Em Cascavel, dos oito cruzamentos que mais tiveram
registros de sinistros em
2020, seis deles, possuem semáforos, o que comprova que
este tipo de sinalização não
inibe o número de acidentes,
muito pelo contrário, pois
muitos condutores não respeitam as regras estabelecidas

e ao passar no sinal fechado,
por exemplo, pode colidir
com outros veículos. O cruzamento com maior número
de registros foi da Rua São
Paulo e Barão do Cerro Azul,
com 14 acidentes no ano passado.
Além disso, a rotatória tem
custo muito mais baixo, tanto para instalação quanto para
manutenção, se comparado
aos valores investidos em semáforos.
Segundo a presidente da
Transitar, Simoni Soares,
pode-se concluir que enquanto o semáforo controla o trânsito e dá a sensação de segurança para aquele que está
com o sinal aberto, muitas
vezes colidindo com o outro,
que desrespeita a parada obrigatória e aumenta a velocidade, a rotatória exige a atenção e redução de velocidade
de todos os envolvidos. "Estamos priorizando a implantação de rotatória ao semáforo, nos cruzamentos que tecnicamente são possíveis, pois
também a um consenso sobre
a melhoria na fluidez do trânsito com relação ao semáforo", ressalta Simoni Soares.

Na segunda-feira (24), a
Secretaria Municipal da
Saúde de Curitiba (SMS) vai
ampliar a imunização contra covid-19 para os professores e trabalhadores da
Educação Básica com 50
anos completos ou mais.
Seguindo orientação da
Secretaria de Estado da Saúde, estão sendo chamados
neste momento apenas professores e trabalhadores da
Educação Básica (creches,
CMEIs, pré-escolas, ensino
fundamental, ensino médio, ensino profissionalizante e Educação de Jovens
e Adultos).
A SMS recebeu do Go-

PEDRO RIBAS/SMCS

Saúde vacina educadores com 50 anos completos ou mais
COMO FUNCIONA

A SMS recebeu do Governo do Estado, até o momento,
7.825 doses de imunizante para aplicar neste público

verno do Estado, até o momento, 7.825 doses de imu-

nizante para aplicar neste público. Após serem finalizadas

A imunização dos profissionais de educação acontece das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, em dez
pontos de vacinação, um por distrito sanitário.
O profissional precisa se dirigir especificamente ao
ponto de vacinação da região onde está a escola em que
ele atua, munido de uma declaração fornecida pela instituição de educação e um documento que comprove a
vinculação ativa do profissional com a escola.
A declaração fornecida pela instituição deve seguir
estritamente o modelo disponibilizado pela SMS e precisa ser assinada e carimbada por um responsável, que
representa a escola perante o distrito sanitário da região.
estas doses, a sequência de
imunização deste grupo de-

penderá da chegada de novos lotes de vacinas.
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Protocolos de segurança e transparência são
prioridades na retomada das aulas presenciais
O

retorno das aulas em
modelo híbrido (presencial e online) na rede estadual do Paraná tem sido uma
demanda de pais, alunos e
profissionais da Educação que
desejam a volta às escolas, de
forma segura e controlada.
Por isso, a retomada tem sido
gradativa. Na segunda-feira
(24), mais 627 colégios estaduais se juntam aos 200 que
abriram suas portas há 14
dias.
Aproximadamente 40 mil
estudantes de 29 Núcleos Regionais de Educação (NREs),
que englobam 174 municípios, voltam para a sala de aula.
A retomada das aulas presenciais ocorre com revezamento entre turmas e as instituições de ensino seguem
um protocolo de segurança
que garante o distanciamento de 1,5 metro entre os estudantes, disponibiliza álcool
em gel, exige o uso de máscara e afere a temperatura de
alunos e funcionários na entrada dos colégios. Distanciamento, uso de máscara e aferição de temperatura também

SEED

Na segunda-feira (24), mais 627 colégios estaduais se juntam aos 200 que abriram suas portas há 14 dias.
Aproximadamente 40 mil estudantes de 29 Núcleos Regionais de Educação (NREs), que englobam 174 municípios, voltam para a sala de aula

Distanciamento, uso de máscara e aferição de temperatura também são regras dentro do transporte escolar

são regras dentro do transporte escolar.
CASOS DE COVID-19
Em cumprimento às resoluções e orientações das autoridades sanitárias, e para
manter os colégios como am-

bientes controlados e seguros,
a Secretaria estadual e os núcleos regionais vêm fazendo
um monitoramento dos casos
de Covid-19 nas escolas.
A pasta também segue o
protocolo de biossegurança e
afasta os profissionais e estu-

dantes, além de suspender as
atividades em turmas e escolas, se houver notificação de
casos suspeitos ou confirmados da doença.
A Secretaria vem seguindo, ainda, os decretos municipais que determinam a sus-

pensão das atividades presenciais nas escolas, como ocorreu em Guarapuava e União
da Vitória e Ubiratã, onde
parte das escolas já havia retornado presencialmente e
agora está em ensino remoto.
Dar total transparência
também faz parte dos protocolos de segurança adotados
pela Secretaria de Estado da
Educação e do Esporte. Desde o dia 10 de maio até esta
sexta-feira (21), aproximadamente 24 mil estudantes (com
autorização dos pais ou responsáveis) e 12 mil profissionais da Educação - excluindo
aqueles de grupos de risco voltaram às 200 unidades escolares abertas para o modelo presencial.
Nessas duas semanas, houve 15 turmas com atividades
suspensas e quatro colégios
fechados. Também foram reportados 38 casos positivos
em alunos, 32 casos em professores e 25 casos em funcionários. Em nenhum dos casos a transmissão ocorreu na
escola, de acordo com os próprios contaminados.

Presidente Bolsonaro elogia novamente
Itaipu na tradicional live semanal
O presidente Jair Bolsonaro voltou a citar a Itaipu
durante sua tradicional live,
transmitida via Youtube e redes sociais na noite dessa
quinta-feira (20). Foi a décima segunda vez que o presidente mencionou a binacional em lives durante seu
mandato, a segunda durante a gestão do general João
Francisco Ferreira, que está
no comando da empresa há
42 dias.
Itaipu é mencionada no
trecho que começa em
22min, quando o presidente, em conversa com o Ministro da Infraestrutura, Capitão Tarcísio Gomes de Freitas, fala do lucro da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos em 2020.
"E também, a gente não
cansa de falar, Itaipu Bina-

CAPTURA DE TELA DA LIVE

Ele destacou os investimentos da binacional em obras de infraestrutura, especialmente as duas pontes

Ao todo, mais de 65 mil pessoas acompanharam a transmissão

cional: estava lá o general Silva e Luna, agora entrou o ge-

neral Ferreira. [...] O que foi
feito ano passado? [...] Dois

bilhões de investimento, só
no ano passado", disse Bolso-

naro, reforçando que Itaipu
é referência em boa administração de recursos.
O ministro concordou:
"Tem muita coisa boa sendo
feita, vamos destacar a ponte internacional de Foz do
Iguaçu [...], 50% de execução pronta." A ponte que será
construída em Carmelo Peralta também foi lembrada na
conversa.
Mais adiante, em trecho
que começa em 57min40seg,
o presidente e o ministro falam sobre a questão do pedágio no Paraná. O Estado
terá um investimento de R$
42 bilhões na malha rodoviária, por meio de um modelo conjunto de concessão,
permitindo a redução no valor da tarifa de pedágio - antiga demanda da população
paranaense.
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Saúde envia 1,1 milhão de vacinas e medicamentos, recorde em um dia
A somatória inclui 814.400 doses da vacina contra a Influenza, 145 mil doses do imunizante da
AstraZeneca/Fiocruz contra a Covid-19 e 154.857 medicamentos elencados no chamado "kit de intubação"

parceria entre Universidade
de Oxford, AstraZeneca e
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O quantitativo faz
parte do lote com 742,9 mil
doses que começou a ser distribuído na terça-feira (18) e
deve atender a primeira dose
(D1) de trabalhadores da saúde (88 mil doses), trabalhadores da educação (22 mil doses) e pessoas com comorbidades e deficiência permanente grave (33.532 doses).

AMÉRICO ANTONIO/SESA

A

Secretaria de Estado
da Saúde, por meio do
Centro de Medicamentos do
Paraná (Cemepar), enviou
nesta sexta-feira (21) o maior
quantitativo de insumos em
um só dia desde o início do
combate à Covid-19 no Estado. Ao todo, 1.114.257 unidades foram encaminhadas
para as 22 Regionais de Saúde.
A somatória inclui 814.400
doses da vacina contra a Influenza (gripe), 145 mil doses
do imunizante da AstraZeneca/Fiocruz contra a Covid-19
e 154.857 medicamentos
elencados no chamado kit intubação.
"No mês passado já tínhamos batido um recorde relacionado ao envio do maior
número de insumos em um
dia e agora novamente as
equipes estão ultrapassando
esse patamar, realizando uma
nova força-tarefa, para que
nenhuma vacina ou medicamento fique parado", disse o
secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Ao todo, 1.114.257 unidades foram encaminhadas para as 22 Regionais de Saúde

INFLUENZA
As mais de 814,4 mil vacinas contra a Influenza fazem
parte da 2ª remessa enviada
pelo Ministério da Saúde para
vacinação do grupo de idosos
com 60 anos ou mais e de professores das redes pública e
privada.
A 23ª Campanha Nacional
de Vacinação Contra a Influen-

za está na segunda etapa desde o dia 11 de maio e deve
seguir até 8 de junho. A estimativa é de que 1.949.851
paranaenses estejam inseridos
nesta fase.
Ao todo, o Governo Federal já enviou 2.586.400 doses
de vacinas para o Paraná. Segundo a Rede Nacional de
Dados em Saúde (RNDS),

1.007.003 doses foram aplicadas até o momento nesta
campanha - a cobertura vacinal é de 22,5% no Estado.
COVID-19
A Secretaria de Estado da
Saúde também enviou mais
145 mil doses de vacina contra a Covid-19, do imunizante Covishield, produzido na

MEDICAMENTOS
Mais de 154 mil medicamentos do kit intubação estão sendo distribuídos para
hospitais do plano de atendimento Covid-19 e também
para os municípios, destinados a Unidades de Pronto
Atendimento (UPA's) e hospitais de pequeno porte que recebem pacientes infectados
pelo coronavírus. Cerca de
119.840 medicamentos são
de compras próprias da Secretaria e 35.017 foram adquiridos pelo Consórcio Paraná
Saúde.
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Presidente Traiano enaltece a importância
da Assembleia na construção do
novo modelo de pedágio no Paraná
O Chefe do Poder Legislativo participou da coletiva de imprensa do Poder Executivo
que anunciou a nova modelagem de contratos de concessão de rodovias para o estado
JONATHAN CAMPOS

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!

Lasanha
à bolonhesa
REPRODUÇÃO GOOGLE

O governador, anunciou o novo modelo de concessão de rodovias que será implementado no estado
após o término dos atuais contratos de pedágio, que ocorrerá no próximo mês de novembro

O

presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado
Ademar Traiano (PSDB), participou na
manhã desta sexta-feira (21) da coletiva de imprensa do Governo do Estado na qual o governador, Carlos Massa Ratinho Junior, anunciou o novo
modelo de concessão de rodovias que
será implementado no estado após o
término dos atuais contratos de pedágio, que ocorrerá no próximo mês
de novembro. De acordo com Poder
Executivo, a próxima modelagem de
pedágio no Paraná contará com tarifas com menor preço e garantias de
execução de obras de duplicação e infraestrutura logo no início dos contratos de concessão.
Em sua participação na coletiva de
imprensa, o presidente da Assembleia
afirmou que o estado vive um momento histórico e que o Poder Legislativo,
através da Frente Parlamentar Sobre
o Pedágio, foi de fundamental importância no debate em busca do melhor
modelo de concessão de rodovias.
"É um marco. É um divisor de
águas o que está acontecendo no dia
de hoje no nosso estado. Estamos tendo a oportunidade de fazer com que
o Paraná avance. Independentemente
de partido político, a Assembleia deu
sua contribuição. A Frente Parlamentar trabalhou sempre no aspecto técnico. Quero dividir essa conquista
com todos os deputados da Assembleia, independentemente de partido

político. Eles atenderam meu apelo
que não se politizasse a questão e se
trabalhasse a questão técnica. Meu
apelo foi atendido e hoje estamos colhendo esse resultado, que será benéfico para toda a sociedade paranaense", destacou Traiano.
O governador do Paraná também
enalteceu o papel da Assembleia Legislativa e de sua Frente Parlamentar
sobre o Pedágio nos debates realizados sobre o tema em todo o interior
do estado. "O Poder Legislativo aprofundou o debate sobre pedágio com a
nossa sociedade e com o setor produtivo. A Frente Parlamentar e os deputados correram o Paraná inteiro ouvindo a população e nos ajudou na estratégia e na construção de uma nova
modelagem de pedágio que apresentamos ao Ministério de Infraestrutura
e Logística. Há muitas décadas não
havia uma união tão grande entre as
autoridades do Paraná, em que todos
demonstraram a potência da união
política do Estado com a sociedade
civil organizada e da população", afirmou o chefe do Executivo.
NOVO MODELO
A nova concessão das rodovias que
cortam o Paraná, segundo o Poder
Executivo, será baseada em torno da
menor tarifa oferecida ao usuário, sem
limite de desconto na disputa na Bolsa de Valores, adequando a modelagem de acordo com o anseio da po-

pulação. O modelo é diferente do que
está sendo adotado em todo o País e
será personalizado para atender a demanda entregue pelo Governo do Estado, que atende as reivindicações da
sociedsde civil organizada e setor produtivo, ouvidos em 17 audiência públicas realizadas pela Frente Parlamentar. Ao encampar a proposta defendida pelo Paraná, o Ministério deixou
de lado o chamado modelo híbrido,
organizado em torno da menor tarifa
de pedágio com limite de desconto,
seguido de maior valor de outorga.
A modelagem segue com mais de
3,3 mil quilômetros de rodovias concedidas, entre estaduais e federais, e
1,8 mil quilômetros de duplicações.
O projeto prevê R$ 42 bilhões em investimentos nos próximos 30 anos, o
que equivale a 120 anos do orçamento federal para rodovias aplicado apenas no Paraná. De acordo com o Governo do Estado, se trata do maior
pacote da América Latina e fará do
Paraná um hub logístico do Cone Sul,
segundo Ratinho Junior. Os atuais contratos de pedágio terminam em novembro.
"É uma oportunidade histórica.
Vamos realizar a redução do custo logístico e de acidentes e aumentar a
competitividade dos nossos produtos.
Vamos virar a página em favor do desenvolvimento do Paraná", concluiu o
secretário estadual de Infraestrutura
e Logística, Sandro Alex.

INGREDIENTES:
- 500 g de massa de lasanha
- 500 g de carne moída
- 2 caixas de creme de leite
- 3 colheres de manteiga
- 3 colheres de farinha de trigo
- 500 g de presunto
- 500 g de muçarela
- sal a gosto
- 2 copos de leite
- 1 cebola ralada
- 3 colheres de óleo
- 1 caixa de molho de tomate
- 3 dentes de alho amassados
- 1 pacote de queijo ralado
MODO DE PREPARO:
1. Cozinhe a massa segundo as orientações do fabricante, despeje em
um refratário com água gelada para
não grudar e reserve.
MOLHO À BOLONHESA
1. Refogue o alho, a cebola, a carne
moída, o molho de tomate, deixe
cozinhar por 3 minutos e reserve.
MOLHO BRANCO
1. Derreta a margarina, coloque as 3
colheres de farinha de trigo e mexa.
2. Despeje o leite aos poucos e continue mexendo.
3. Por último, coloque o creme de leite, mexa por 1 minuto e desligue o
fogo.
MONTAGEM
1. Despeje uma parte do molho à bolonhesa em um refratário, a metade da massa, a metade do presunto, a metade da muçarela, todo o
molho branco e o restante da massa.
2. Repita as camadas até a borda do
recipiente.
3. Finalize com o queijo ralado e leve
ao forno alto (220° C), preaquecido, por cerca de 20 minutos.
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Audiência pública debate enfrentamento
à LGBTIfobia em Curitiba
A

udiência pública da
Câmara Municipal de
Curitiba (CMC) recebeu,
nessa quarta-feira (19), sugestões e demandas da sociedade civil organizada
para a promoção de políticas públicas e a garantia dos
direitos da população LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais). Com o tema "A retomada da democracia e da
participação social: o enfrentamento à LGBTIfobia",
a atividade foi realizada pela
bancada do PT - formada
pelos vereadores Carol Dartora, Professora Josete e Renato Freitas. Nesta sexta-feira (21), a partir das 14 horas, o debate será retomado
em mais um evento alusivo
ao 17 de maio, Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. "Ao mesmo tempo
que mais mata por LGBTIfobia, [o Brasil] é o país que
mais consome pornografia
LGBTI. Então existe uma relação muito moralista e
muito distorcida nessa
questão, e acredito que é
importante a gente debater",
justificou Carol Dartora,
vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da
CMC. Para a vereadora, o
preconceito se evidencia,
por exemplo, com o arquivamento, pelo colegiado de
Constituição e Justiça, de
projeto de lei de sua iniciativa para o uso do nome social em atos da administração pública municipal.
Conforme Professora Josete, a construção de políticas públicas para a garantia
dos direitos da população
LGBTI, assim como a todos
aqueles que sofrem algum
tipo de preconceito, é uma
"luta contínua". "A vida das
pessoas não precisa ser uma
constante corrida de obstáculos apenas para caminhar, para ser o que se é",

CARLOS COSTA/CMC

Propostas dos movimentos sociais serão encaminhadas a todos os vereadores.
Nesta sexta (21), a partir das 14 horas, CMC terá outro evento sobre a LGBTIfobia

Audiência pública dessa quarta-feira foi
realizada por iniciativa da bancada do PT

avaliou Renato Freitas, líder
da oposição no Legislativo,
na defesa da igualdade.
Lucas Siqueira, do Grupo Dignidade, alertou aos
assassinatos de homens
gays no Paraná e Santa Catarina e à ausência de dados
sobre a população LGBTI que, segundo ele, reúne em
Curitiba quase 200 mil pessoas. "Temos que fazer a formação na delegacia, com os
gestores, com os professores. Empoderar a comunidade para denunciar. Muitos
acabam não denunciando",
apontou. "Temos sim que
colocar essas leis na prática, e um desses métodos é
através do controle social.
Por isso, coloco como proposição a criação do Conselho Municipal LGBTI."
Nahomi Helena de Santana, do Coletivo Cássia e do
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, cobrou o
diálogo permanente do poder público com a sociedade civil organizada e falou
da interseccionalidade na
comunidade LGBTI. "Que a
gente possa pensar, dentro
da Câmara, em como fazer a
fiscalização do atendimento [à população LGBTI]."
Pela APP Sindicato e a
CUT-PR, Luiz Santos comentou as dificuldades da
comunidade LGBTI no

acesso ao mercado de trabalho, agravadas pela pandemia, e a evasão escolar. "Por
parte da prefeitura, o que a
gente precisa é intensificar
políticas públicas que possam garantir o emprego.
Nem que isso seja na forma
de incentivo às empresas.
Precisamos que o governo
municipal garanta também
auxílio emergencial às pessoas em situação de miséria", propôs.
"Há uma má vontade, um
pouco, do Estado e do Município de Curitiba de fazer
esse levantamento [da violência contra a população
LGBTI]", avaliou Leo Ribas,
coordenadora do setorial
LGBT do PT e representante da Rede Brasileiras de
Lésbicas. "A gente precisa
de verdade que esta Casa
nos olhe, nos acolha, proponha leis que protejam, nos
garantam o direito à vida, à
segurança, o acesso à saúde,
que nos garantam o acesso
e a permanência, de condições equitativas, à educação, que priorizem o aceso
da população LGBTI ao
mercado de trabalho."
"Na população LGBTI,
hoje que mais morre somos
nós, mulheres travestis e
transexuais", disse Karollyne Nascimento, coordenadora do Transgrupo Marce-

la Prado. As mortes de mulheres trans, opinou, não
têm o mesmo impacto que
os assassinatos de homens
gays, o que seria uma forma
de LGBTIfobia. "Somos a
minoria mais fácil de ser
excluída." Ela defendeu
mais espaço à comunidade
trans e travesti no debate
das políticas públicas:
"Nada de nós sem nós".
"O que se vê é a inexistência total de políticas públicas voltadas para o apoio,
para a proteção. Acima de
tudo, para uma ajuda consistente a essas pessoas.
Não existe. Elas são condenadas ao abandono, ao esquecimento, à invisibilização e à permanente agressão
por parte da pessoa dita cisgênera, dita heterossexual",
declarou a representante do
Grupo Esperança, Letícia
Lanz, candidata à Prefeitura de Curitiba nas eleições
de 2020. A longo prazo, observou, "é necessária uma
política educacional robusta e vigorosa, que ensine as
pessoas a conviverem com
as diferenças". A curto prazo, apontou, é essencial a
ação do poder público.
"Propor é possível, mas
a gente precisa ainda trabalhar muito na mentalidade,
na consciência, no combate
ao ódio, ao fundamentalismo", disse Carol Dartora em
resposta a questionamento,
pelas redes sociais, sobre
projetos de lei contra a LGBTIfobia. "Eu acho que a gente pode apresentar, mas teria que haver muita mobilização para sensibilizar os
demais vereadores e as vereadoras", completou Professora Josete. As sugestões
e demais apontamentos
apresentados durante a audiência pública, pelos movimentos sociais, devem ser
compilados e encaminhados a todos os vereadores.

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

Horóscopo do Dia
ÁRIES - Precisará ter uma
forte e fundamental habilidade para lidar com coisas muito distintas daquilo que você imagina ser
um comportamento ideal.
TOURO - Com algumas
tristezas você irá ter que
lidar de forma mais branda, sendo assim tudo
mudar de acordo com o
seu comportamento.
GÊMEOS - Aquilo que
lhe prejudicava tanto já
não irá mais fazer mal
para você neste momento de grande superação.
CÂNCER - Muita coisa irá
acontecer neste dia, porém tudo dependerá das
suas ações para que evolua com grande credibilidade.
LEÃO - Em alguns momentos você poderá verificar uma forte influência
naquilo que você julgava
ser o ideal em um momento tão especial.
VIRGEM - Você conseguirá agir de uma forma muito mais ativo nesta sua
jornada especial para o
crescimento.
LIBRA - Terá uma maior
capacidade para efetivar
tudo o que acontece nesta sua jornada mais interessante.
ESCORPIÃO - Caso você
venha a intuir de uma
maneira mais eficiente
conseguirá chegar aonde
você tanto quer.
SAGITÁRIO - Se sentirá
um pouco mais fraco neste dia, mas não se deixe
influenciar por qualquer
coisa. É extremamente
importante que você alcance todos os níveis
aceitáveis de concentração.
CAPRICÓRNIO - Tende
a não ser uma pessoa tão
exagerada, tudo indica
que você conseguirá alcançar o sucesso esperado para seguir em frente.
Aquilo que você almeja
estará muito mais próximo neste dia, então não
desista.
AQUÁRIO - Algumas
movimentações no universo astral irão dificultar determinados acontecimentos mais fortes e
contundentes.
PEIXES - Galgará alguns
patamares diferenciados e
assim tudo pode ocorrer
de forma bem mais leve
do que imaginava, e assim Netuno fará com que
suas oportunidades sejam mais bem aproveitadas.
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Mesmo sem poder abraçar fisicamente,
é preciso acolher e demonstrar afeto
M

ais de um ano após o
início da pandemia,
os brasileiros vão passar mais
um Dia do Abraço, celebrado
hoje (22), distantes de quem
amam por conta do distanciamento social para evitar a
disseminação da Covid-19.
Enquanto a maior parte da
população brasileira ainda
não está vacinada, as medidas
sanitárias devem ser seguidas,
inclusive evitando-se os abraços.
De acordo com a psicóloga Daniela Dias Barros Schmidt, que atende no Órion Complex, em Goiânia, o abraço é
um importante meio de fazer
vínculos com familiares e
amigos, algo que, desde a infância, se faz necessário para
a convivência humana. "O
abraço, assim como o contato físico, é uma demonstração de sensibilidade e carinho,
que traz um sentimento de
pertencimento. Como estamos em um momento de isolamento social, passamos a

DIVULGAÇÃO

Pelo segundo ano consecutivo, o Dia Nacional do Abraço será comemorado seguindo as orientações de distanciamento
social para conter a propagação da Covid-19. Especialista dá dicas para amenizar a falta do contato social

Pelo segundo ano, Dia do Abraço é celebrado com distanciamento social

sofrer algumas consequências que podem resultar em doenças", destaca a psicóloga.
Segundo Schmidt, a falta
de contato físico pode provocar aumento de casos de depressão e ansiedade. De acordo com pesquisa da Universidade de São Paulo (USP),
levando em consideração 11
países, o Brasil é o país com o
maior número de casos de
ansiedade (63%) e de depres-

são (59%). A pesquisa foi feita com cerca de 1.500 pessoas e também contou com a
participação de Irlanda, Bulgária, China, Cingapura, Espanha, Estados Unidos, Índia,
Macedônia, Malásia e Turquia.
"Com as restrições, as pessoas passaram a ter menos
contato com seus amigos e
familiares e houve uma redução de atrações de lazer e entretenimento. A vida vai fi-

cando mais entediante porque
perdemos justamente esse
sentido do contato. O humor
vai sendo deprimido, mas temos que lembrar que é algo
passageiro e ter resiliência
para passar por esse momento", detalha a psicóloga.
Entre as alternativas para
superar esse momento de dificuldade e distanciamento,
Schmidt destaca que é imprescindível manter diálogo
virtual com pessoas do nosso
ciclo social e de trabalho.
"Também é fundamental encontrar maneiras de fazer com
que a vida tenha sentido e fazer coisas que gostamos durante o nosso dia a dia, como
ver filmes, caminhar, fazer
atividades físicas em parques
ou até mesmo em casa. Isso é
importante porque mobiliza a
nossa energia interna para que
a vida continue", orienta a
psicóloga. "Já pessoas que
têm predisposição a ter quadros mais graves, como ansiedade e depressão, é necessá-

rio buscar um psicólogo e, se
necessário, um psiquiatra",
completa.
ABRAÇO AINDA
DEVE SER EVITADO
Apesar do avanço da vacinação contra a Covid-19 em
grupos de risco, a orientação
é de que o contato físico seja
evitado e o distanciamento
social continue sendo seguido como um instrumento
para conter a disseminação do
vírus. Segundo a infectologista Juliana Barreto, a volta do
contato físico só deve ser
pensada quando cerca de 70%
da população estiver imunizada. "Este ainda não é momento de se pensar em abraço porque ainda não temos
uma grande parcela da população vacinada", destaca a infectologista, também ressaltando que a orientação serve
para a manutenção de outras
medidas para diminuir a propagação do vírus, como o uso
das máscaras.
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Alessandra Bernardi Camara Lopes

Professor Du também está atuando
em todos os cantos do município, vendo
as necessidades e buscando as melhorias

Alessandra Bernardi Camara Lopes, em seu aniversário neste
domingo (23) você tem motivos para sorrir bastante, pois sorrisos
aquecem corações como mais nada neste mundo consegue.
Desejo que você seja muito feliz sempre e sempre! Parabéns!

Parabéns Murilo

Nossos parabéns ao diretor da Paraná Pesquisas Murilo Hidalgo que comemorou neste dia 21 mais um ano de vida. Vida
longa e continue brilhando. Na foto com sua esposa Maju Hidalgo.

Juliana Rosa

Parabéns, Juliana Rosa que completa
idade nova neste sábado (22). Desejo que
seja um dia inesquecível e o início de um
novo ciclo em sua vida, que seja um dia
cheio de felicidade e muitas realizações!

Rio Branco do Sul, aos poucos vai iniciando um novo capítulo de sua história. Mesmo
assumindo com muitos problemas de gestões passadas, a Prefeita e o Vereador Professor Du da
base aliada trabalham sempre juntos e não medem esforços para buscar soluções efetivas. “Na
semana passada o Deputado Luizão estendeu o olhar para a cidade destinando recursos (confira
manchete da capa). Atendendo a solicitação da Prefeita Karime e do Vereador Professor Du
que reafirmam o compromisso com o povo Riobranquense pra uma cidade melhor! Vereador
Professor Du também está atuando em todos os cantos do município, vendo a necessidade de
cada localidade e buscando melhorias junto ao executivo.

Gislaine Machado
Garcia da Silva

Domingo (23), é um dia de festa para
Gislaine Machado Garcia da Silva,
uma supermãe cheia de luz e amor.
Desejo a você muita saúde, felicidade
e que seu futuro seja cada vez
mais belo e harmonioso. Parabéns!

Renata Ker Emerichz

Barbara Christiane

Renata Ker Emerichz, quero parabenizá-la
por seu aniversário nesse domingo
(23). Espero que seus desejos se
realizem, pois, pessoas especiais
como você merecem sempre o melhor!

Muitas felicidades à bela Barbara
Christiane que aniversaria nesse
domingo (23). Desejo a você muita
saúde, paz e realizações!

