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Cascavel

Horóscopo do Dia

"Temos pressa em vacinar", diz Paranhos
ao receber novo lote de vacinas

“A

gente tem pressa
para vacinar. A vacina é a nossa esperança.
É a consolidação dessa
luta que estamos tendo".
Foi com essa frase que o
prefeito Leonaldo Paranhos comemorou a chegada de um novo lote de
vacinas contra a Covid19, em Cascavel, na noite
desta quinta-feira (18). É a
oitava remessa da vacina
desde o início da campanha de imunização.
São 2.510 doses para
concluir a vacinação dos
idosos com 74 anos e iniciar a vacinação na faixa
etária de 73, além de outras 720 para a segunda
dose de idosos de 80 a 84

PREFEITURA DE CASCAVEL

Prefeito acompanhou a chegada das 3.230 doses na noite de quinta (18). Vacinação da primeira dose foi retomada ontem (19)

É a oitava remessa da vacina desde o início
da campanha de imunização no município

anos, totalizando 3.230
doses. Paranhos destacou
que a vacina é a eficiente
ferramenta para enfrentar
a pandemia. "A gente sempre comemora esse momento porque é um momento de alegria. A vaci-

na é, de fato, a ferramenta
eficiente", afirmou.
NOVO PONTO
O secretário de Saúde,
Miroslau Bailak, destacou
que a partir de segundafeira (22) haverá um novo

ponto de vacinação, no
campus da Unioeste, no
bairro Faculdade. "Nós iremos separar aqueles que
terão direito a primeira
dose, que continuarão no
centro de convenções, e
aqueles que são de segunda dose nós vamos transferir para ao campus da
Unioeste," explicou. Não
há necessidade de agendamento, nem de madrugar na fila. A vacinação
será retomada na manhã
desta sexta-feira (19) no
Centro de Eventos, no sistema drive-thru, para idosos com 74 anos, ou mais.
No sábado (20) a vacinação continuará para idosos com 73 anos, ou mais.

Publicações
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA
AMBIENTAL MUNICIPAL SIMPLIFICADA
A L.A ALMEIDA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTEFATOS DE MADEIRA EIRELI torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA/Pinhais a Renovação da Licença Ambiental Municipal Simplificada
para Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis e Comércio
atacadista de madeira e produtos derivados, sito à Rua Graça Aranha, nº 621
bairro Vargem Grande, município de Pinhais/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A Makhouse Ind e Com de Revestimentos e Tintas Ltda, CNPJ
97499370/0001-57 torna público que RECEBEU do Instituto Água e
Terra a Renovação da Licença de Operação nº 219369-R1 com validade até 05/03/2027, para Fabricação de Tintas, Vernizes e Revestimentos Acrílicos a Base de àgua, situada na Rua Inajá, nº1048, Emiliano
Perneta, Pinhais PR.
SÚMULA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA
AMBIENTAL MUNICIPAL SIMPLIFICADA
A empresa CLAUDIONEIA DADAS DE OLIVEIRA FABRICAÇÃO MATERIAIS PARA MEDICINA – CNPJ 07.864.441/0001-80, torna público que
irá requerer à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA/Pinhais a
RENOVAÇÃO da Licença Ambiental Municipal Simplificada para Confecção
de peças do Vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, sito à Rua Antonio Zielonka, 600, bairro Estância Pinhais, município de
Pinhais/Pr.
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
A JACINTO & JACINTO – DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, pessoa
jurídica com CNPJ nº 40.576.602/0001-06, torna público que irá requerer a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA/Pinhais a Licença Ambiental Municipal Simplificada para atividade de Comércio Varejista de bebidas
Alcoólicas ou não; Bar especializado em servir bebidas sem entretenimento,
Comércio varejista de produtos alimentícios – Minimercado; Tabacaria, sito à
Rua Rio Paranapanema, 379 - Weissopolis, município de Pinhais/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL SIMPLIFICADA
A BENDO & CIA LTDA inscrita no CNPJ 80.432.693/0015-26, torna público
que requereu ao IAP a Licença Ambiental Simplificada – LAS, para atividade de Transporte
rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em
produtos alimentícios não especificados anteriormente, a ser implantado na Rodovia BR 376, nº
24123, KM 23,5, anexo ao Posto Potencial, anexo ao Parque do Bosque, Bairro Campo Largo da
Roseira, Município de São José dos Pinhais/PR.
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ÁRIES - Neste dia você
vai sentir que precisa de
um pouco mais padrão na
sua vida para não acabar
se perdendo nesta sua
jornada.
TOURO - Algumas coisas irão ocorrer por causa das suas percepções
fique atento a tudo que
possa vir a acontecer neste dia. Zele por aquilo
que favorece as suas principais características.
GÊMEOS - Deverá ignorar alguns problemas pela
sua baixa importância
naquilo que você julga
ser importante, assim
poupará mais o seu tempo.
CÂNCER - Você poderá
ver bons momentos surgirem, só não desperdice
seu tempo com coisas que
não interessam verdadeiramente para você durante este período.
LEÃO - Você irá precisar
ser um pouco mais moldável neste dia para conseguir entrar em discussões mais inteligentes do
que o habitual, faça o seu
raciocínio ficar mais ativo.
VIRGEM - Notará que o
funcionamento de algumas ideias está fugindo
daquilo que você imaginava para esta atual situação da sua vida. Mantenha-se de forma objetiva
naquilo que acredita ser
ideal.
LIBRA - Com um trabalho bem executado poderá ter uma atuação um
pouco mais amigável daquilo que você imaginava ser importante para
você.
ESCORPIÃO - Suas condutas mais nobres serão
as que se sobressairão
neste dia para você alcançar outros objetivos.
SAGITÁRIO - Com uma
aproximação mais bem
evidenciada você conseguirá ficar muito mais
próximo do que você
acha ideal. Algumas coisas precisam de mais cuidado para você poder seguir em frente de Mercúrio.
CAPRICÓRNIO - Muitas
evidências surgirão no
sentido de lhe proporcionar um pouco mais de
paciência do que você
imaginava.
AQUÁRIO - Um grande
e qualificado montante de
blocos de energia irão
mexer com o andamento
do seu dia, então valorize tudo.
PEIXES - Passe adiante os
seus pensamentos mais
profundos para aqueles
que são próximos de você
neste dia tão interessante.

