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Com bagagem de transformação econômica
Curitiba prepara estrutura para
em FRG, Márcio Wozniack assume
receber vacinas anticovid da Pfizer
cargo estratégico no Governo do Paraná
DANIEL CASTELLANO / SMCS

DIVULGAÇÃO

PÁGINA 13

PÁGINA 9

Os imunizantes produzidos pela Pfizer serão prioritariamente usados pelas capitais,
devido à estrutura de maior complexidade exigida para condicionamento e manuseio

PREVISÃO
DO TEMPO
DIVULGAÇÃO

Máxima 19 graus e mínima
11 graus em Curitiba e RMC.
Na imagem Almirante Tamandaré.
Nesta sexta-feira predomina o tempo estável, porém
em parte do leste do estado,
nos Campos Gerais, região
metropolitana de Curitiba
ou Litoral, pode ocorrer algum chuvisco ocasional, devido a variação de nuvens na
região, com ventos e umidade do mar. Amanhecer ainda um pouco frio no CentroSul e Campos Gerais, com
possibilidade de nevoeiro
entre a madrugada e primeiras horas da manhã.
Dólar/Euro Cotações (em R$)
MOEDA

COMPRA

VENDA

Euro

6,470

6,472

Dólar Com.

5,335

5,337

Dólar Tur.

5,337

5,513

Wozniack recebeu o convite do governador do Paraná, Ratinho Jr

Programa "Piraquara Tá On"
promove interação virtual
durante a pandemia

Pinhais

Prefeitura
oferece
35 opções
de cursos da
modalidade
EAD
gratuitos
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Prefeito Bihl Zanetti, recebe
a visita do 7º Grupamento
do Corpo de Bombeiros de
Campina Grande do Sul em
comemoração aos 10 anos de
serviços prestados ao Município
PÁGINA 7

Mais informações
pelos telefones
(41) 3912-5620 ou
(41) 98732-2989

Cascavel
Multiprofissional:
Ciclo de palestras auxilia
na formação de residentes
PÁGINA 10

PÁGINA 5

Quatro Barras
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Prefeitura e ENAEX
somam esforços para
criação de comitê para
programas sociais e de
geração de renda
Parceria público-privada busca estratégias
de apoio à população e ao desenvolvimento, em um
momento de grandes demandas gerado pela pandemia
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Prefeitura de Pinhais oferta serviços às
famílias em situação de vulnerabilidade

Bastidores

Retomada dos liceus e da educação
especial tem apoio dos vereadores de Curitiba

Entre as principais ações realizadas pela Secretaria de Assistência Social estão
as entregas de cestas básicas e a concessão do benefício do Cartão Alimentação

CMC

O

Os vereadores da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) aprovaram cinco sugestões ao Executivo. Mirando na retomada da
atividade econômica após a pandemia do coronavírus, Pier Petruzziello (PTB), líder do governo no Legislativo, pediu a retomada das atividades dos Liceus de Ofício, ainda que de forma
remota, pela internet, para jovens com catorze anos ou mais de
idade. "Diante da pandemia, muitos alunos dos liceus se encontraram desamparados por não poder mais frequentar este espaço
de aprendizado e oportunidades", justificou.

Saúde aprova novo exame para
identificar doença neuromuscular
O Ministério da Saúde decidiu incorporar o exame de dosagem de anticorpo antirreceptor de acetilcolina, hormônio que
realiza a comunicação entre os neurônios, para diagnóstico de
miastenia gravis. A doença provoca fraqueza em músculos específicos, como braços, pernas, rosto, e tórax, ou de forma generalizada. Um dos sintomas mais frequentes é a pálpebra caída e a
visão distorcida.

Direitos Humanos deve apresentar
substitutivo geral ao Mesa Solidária
A Comissão de Direitos Humanos, Defesa da Cidadania e
Segurança Pública da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) deverá protocolar um substitutivo geral ao projeto de lei que regulamenta o Programa Mesa Solidária na capital do Paraná. O anúncio foi feito pelo presidente do colegiado, Jornalista Márcio Barros (PSD), em reunião realizada nesta terça-feira (27), na qual
também foram apresentados os encaminhamentos da audiência
pública realizada na semana passada para debater a proposta do
Poder Executivo. Conforme Márcio Barros, as mudanças na regulamentação da prefeitura, que já tramita com um substitutivo
geral, reúnem um compilado de 10 demandas apresentadas por
pelo menos 28 entidades em conversas prévias à audiência pública.

Vereadores pedem "clareza"à
vacinação de pessoas com comorbidades
A Câmara Municipal de Curitiba acatou, na sessão plenária
desta terça-feira (27), indicação ao Executivo em que sugere "melhorar a clareza e a divulgação" dos documentos médicos necessários para a vacinação das pessoas com comorbidades. O grupo
estará na próxima fase da campanha de imunização contra a
Covid-19, após os idosos. Apresentada por Amália Tortato
(Novo), a proposição foi debatida por diversos vereadores.
"Já é uma preocupação da população. A população já fica em
dúvida qual é o documento que vai precisar levar para comprovar que tem diabetes, que tem pressão alta. Às vezes não tem o
documento atualizado", ponderou Indiara Barbosa (Novo). Segundo ela, uma estimativa a partir do site da Prefeitura de Curitiba é que 800 mil pessoas integrem a fase 3 da vacinação, que
incluía as comorbidades, a população em situação de rua e as
pessoas com deficiência.

30 de Abril
Dia Internacional do Jazz; Dia do Ferroviário; Dia Nacional
da Mulher; Dia de São José Benedito Cottolengo; Dia de São Pio
V.

s Centros de Referência de Assistência
Social (CRAS) de Pinhais
prestam atendimento contínuo às famílias em situação
de risco e vulnerabilidade
no município. Entre os
principais serviços ofertados estão as entregas de cestas básicas e o Cartão Alimentação.
Nesse sentido, os CRAS
já vêm se organizando para
otimizar e flexibilizar ao máximo a concessão desses benefícios. "Isso se torna necessário diante do aumento
no número de famílias que
procuram pelos serviços da
Assistência Social. Essas
pessoas se encontram em
emergência temporária pela
ausência ou diminuição de
renda, limitações de saúde,
entre outras situações ocasionadas pela condição de
isolamento social e demais
medidas de enfrentamento
da pandemia da Covid-19",
explica Micheli Cristina
Strapasson Ribeiro, do Departamento de Proteção Social Básica.
"Considerando o agravamento da situação relacionada ao contexto de pandemia com a fragilidade do
acesso à renda e aos bens de
consumo, que influenciam
diretamente na condição de
vida das famílias, o Auxílio
Alimentação é hoje a maior
demanda de busca da população economicamente atingida", reforça Micheli.
Segundo Micheli, a equipe trabalha incansavelmente para atender esta deman-

DIVULGAÇÃO
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Para mais informações sobre os serviços da Secretaria
de Assistência Social entre em contato pelo telefone 3912-5216

da. "Foram flexibilizados os
acessos, além do atendimento presencial em horário
agendado, o atendimento
por telefone e por Whatsapp. A documentação para
Cadastro Único nas situações de avaliação para auxílio emergencial de alimentação no CRAS, não tem sido
exigida desde o início da
pandemia com o aval do Governo Federal e as atualizações estão sendo realizadas
via telefone. No entanto, precisamos de um mínimo de
informações destes munícipes que procuram o CRAS,
seja para atualização de dados, ou para a inserção de
dados, quando se tratam de
usuários novos", salienta.
MAIS DE 10 MIL
CESTAS BÁSICAS
Foram entregues em
2020, aproximadamente
10.200 cestas básicas e 4.057
cargas nos cartões alimentação de usuários no valor de
R$110,00 reais e aproximadamente 5 mil cestas de ali-

mentos montadas com itens
de doações.
Neste ano, foram já foram
entregues 2.343 cestas básicas e 1.407 cargas nos cartões e no mês de março em
caráter de urgência foi realizada dispensa de licitação
para compra emergencial de
2 mil cestas básicas, as
quais estão sendo distribuídas. Além disso, está em
processo a aquisição de mais
12 mil para atender até março de 2022.
"Neste mês de abril, aproximadamente 300 cestas básicas estão sendo entregues
aos usuários da Assistência
Social por meio da parceria
com a Defesa Civil de Pinhais. Conseguiremos montar aproximadamente 450
kits de alimentos graças à
doação que recebemos nesta semana do Condor Supermercados. Também destacamos a participação da
população na campanha Vacina Solidária lançada pela
Prefeitura neste mês", conclui Micheli.
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Quatro Barras

O

prefeito de Quatro Barras, Loreno Tolardo,
esteve reunido com os diretores da ENAEX, Francisco
Torrent, Cleiton Delgado e
João Gilberto Sorbile, para tratar sobre a criação de um comitê para programas sociais e
geração de renda no município.
Tolardo esteve acompanhado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e
Empreendedorismo, Fernando
Cunha; e pelo diretor Mauro
dos Santos. O objetivo do
encontro, segundo ele, foi alinhar estratégias para a criação
de um programa social inédito, envolvendo a formação
profissional e a geração de
renda.
Este é o segundo passo
para viabilizar o programa, já
que a diretoria da ENAEX já
esteve em reunião com o pre-

PMQB

Prefeitura e ENAEX somam esforços para criação de
comitê para programas sociais e de geração de renda

Parceria público-privada busca estratégias de apoio à população e ao
desenvolvimento, em um momento de grandes demandas gerado pela pandemia

feito neste ano. A continuidade das tratativas segue a pleno vapor frente às demandas

cada vez mais urgentes geradas pela pandemia no plano
econômico.

Fazenda Rio Grande

Prefeitura retira entulhos jogados
nas ruas e terrenos públicos

"Tenho me empenhado
pessoalmente nisso porque
além da saúde, que é uma

questão prioritária, também
devemos concentrar nossos
esforços na questão econômica, na geração de empregos e
renda às famílias. Essa temática também é urgente", disse
o prefeito.
Tolardo aproveitou o encontro para agradecer à diretoria da ENAEX pela doação
dos dois cardioversores que
hoje equipam a Central Médica de Atendimento à Covid19, na Borda do Campo. Os
equipamentos foram doados
pela empresa, que se sensibilizou frente à crescente demanda de atendimento à população, decorrente da pandemia.
Hoje, os cardioversores são
utilizados diretamente no
atendimento dos pacientes,
auxiliando no tratamento
médico de infectados pelo
coronavírus.

Programa "Piraquara Tá On"
promove interação virtual
durante a pandemia
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

A intenção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer é estender o
programa com a oferta de outras modalidades para diferentes públicos

Uma das áreas atingidas por essa prática foi a horta comunitária localizada no bairro Eucaliptos

A Prefeitura de Fazenda
Rio Grande está deixando as
áreas públicas mais limpas.
A Secretaria Municipal de
Meio Ambiente tem realizado desde a última semana,
um trabalho de remoção de
entulhos e lixos que têm sido
despejados nas vias públicas
por moradores.

Uma das áreas atingidas
por essa prática (de jogar lixo)
foi a horta comunitária localizada no bairro Eucaliptos. O
secretário Luiz Souza lamentou o corrido. "É uma área
importante e que precisa ser
cuidada", comentou.
Nessa semana, foram recolhidos entulhos ao longo da

Avenida Portugal, Estrada
do Areal (onde chegou a ser
encontrado um cavalo morto) e também na região da
Rua Amazonas. Em uma semana, foram retiradas cerca de 8 toneladas de entulhos, que envolvem televisões, sofás, fogões e outros
utensílios.

Em razão das restrições e
a impossibilidade de atividades regulares presenciais, a
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer busca
alternativas de interação com
diferentes públicos atendidos.
Por meio do Programa "Piraquara Tá On", estão sendo
desenvolvidos encontros virtuais com o objetivo de amenizar os impactos causados
pelo isolamento social durante a pandemia.
O projeto piloto teve início com os participantes do
programa "FelizIdade", que tiveram suas atividades interrompidas desde o início da
pandemia, já que os integrantes da melhor idade compõem
o grupo de risco. Por meio de

reuniões virtuais semanais, o
"Piraquara Tá On" oportuniza
um momento de descontração, conversa e distração para
esse público. Ao mesmo tempo eles recebem orientações
sobre saúde e se apropriam
das novas ferramentas tecnológicas atuais.
Além do público externo,
nessa primeira etapa também
estão sendo realizados encontros virtuais com os servidores municipais de diferentes
secretarias para a execução de
ginásticas laborais, garantindo assim uma atividade saudável e o afastamento de lesões causadas por doenças
ocupacionais. A atividade tem
duração curta, sempre no início de cada expediente.
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Pinhais

Prefeitura oferece 35 opções de cursos da modalidade EAD gratuitos

Q

uem é morador de Pinhais pode fazer de
graça cursos da modalidade EAD ofertados pela
Prefeitura. Ao todo, são 35
opções que fazem parte do
programa Capacita Pinhais,
idealizado pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico. O interessado deve acessar o site
www.capacitapinhais.com.br
e fazer um pré-cadastro. Na
sequência, receberá um email com todas as informações e a chave de acesso que
permite fazer todos os cursos
ofertados na plataforma digital.
O Capacita Pinhais oferece opções em diferentes áreas: informática básica, informática digital, gestão, para
crianças, sendo divididos em
níveis básico, avançado e profissionalizante. O aluno pode
obter as informações sobre a

PMP

Para participar, os interessados devem fazer um pré-cadastro pelo site www.capacitapinhais.com.br

Mais informações pelos telefones (41) 3912-5620 ou (41) 98732-2989

descrição do curso e ver todo
o conteúdo programático. A
principal vantagem é que

pode estudar o dia e a hora
que quiser, e obtendo as notas necessárias, receberá o

certificado de conclusão emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Relação dos cursos oferecidos pela Capacita Pinhais:
- Mouse e Teclado (3° idade
e alunos alfabetizados);
- IPD - Introdução a Informática;
- Digitação;
- Windows 7, 8 e 10;
- Navegador de Internet;
- Microsoft Office: Word,
Excel e Powerpoint;
- Antivírus;
- Gravação de Mídias;
- Compactadores de Arquivos;
- CorelDraw;
- Photoshop;
- Animate;
- Indesign;
- Lógica de Programação;
- HTML;
- Dreamweaver;
- Criação de APPs para celulares e Tablets;

-

Gestão em administração;
Gestão em Secretariado;
Gestão em contabilidade;
Gestão em Departamento
Pessoal;
Gestão em marketing;
Marketing pessoal;
Oratória;
Conquiste um bom emprego;
Telemarketing;
Calculadora HP - 12C;
MYSQL - Banco de Dados;
Mac OS - Macintosh;
Youtuber;
Windows for kids;
Word for kids;
Excel for kids;
Powerpoint for kids;
Robótica.
SERVIÇO
Interessados em fazer
os cursos devem
acessar o site
www.capacitapinhais.com.br.

São José dos Pinhais

O Posto de Identificação
de São José dos Pinhais (localizado na Praça Getúlio
Vargas - Centro) divulgou
um passo a passo que ensina, de maneira fácil e rápida, sem agendamentos ou
filas, como solicitar pela internet a 2ª via da Carteira de
Identidade para RGs do Paraná*.
A solicitação, sem a necessidade de reapresentar
documentos, é possível para
quem já teve seus dados digitalizados no Instituto de
Identificação do Paraná
(IIPR) ou no Detran/PR.
VEJA COMO É FÁCIL
Primeiro passo, digite no
google '2ª via rápida do RG
PR'. A busca será direciona-

PMSJP

Fácil e rápido: com passo a passo, aprenda solicitar a 2ª via da Carteira de Identidade

Em caso de dúvidas, entre em contato com serviço por telefone:
Posto de Identificação - 3381 6307 / Junta Militar - 3381 6306

da ao site www.institutode
identificacao.pr.gov.br onde é
necessário preencher os dados
do solicitante na opção 2ª via
- Carteira de Identidade.

Na sequência (segundo
passo), certifique-se que está
no site oficial do Instituto de
Identificação do Paraná (IIPR)
conferindo pelo nome.

Depois, no terceiro passo,
já no site do instituto, será
necessário informar o número do RG com o dígito verificador se houver.
Para prosseguir, ao quarto
passo, é necessário informar
o nome completo do solicitante e também a data de nascimento, aguarde o resultado da
busca. Pode levar alguns minutos.
Já no quinto passo, será
necessário escolher uma opção de foto.
É possível optar por uma
imagem 'reimpressão' (imagens coletadas no 1º trimestre de 2020) ou 'atualização'
em que é necessário o envio
de uma foto que enquadre-se
nos padrões de emissão do
Documento de Identidade, a

foto passará por uma avaliação interna.
Para confirmar a solicitação da 2ª via, no sexto passo será necessário informar
o número de telefone para
receber um SMS.
Após receber o SMS, no
sétimo passo o solicitante
terá que informar outros dados como CEP, Estado e Município. O oitavo e último
passo, pede a confirmação
da solicitação. Confirmando, uma guia vai ser emitida
e o solicitante deverá realizar o pagamento.
Assim que a 2ª via estiver disponível, outra mensagem chegará no telefone informado, e o solicitante poderá retirar o documento no
Posto de Identificação.
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Proposto que curitibanos procurando
emprego usem ônibus de graça na pandemia
Durante a crise sanitária, os vereadores modificaram as sessões plenárias para privilegiar
projetos e requerimentos relacionados ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus
m votação simbólica,
nesta terça-feira (27),
os vereadores da Câmara Municipal de Curitiba (CMC)
aprovaram o envio, ao Executivo, da sugestão de ato administrativo que aconselha à
prefeitura dar "passe livre" aos
moradores da cidade que estejam à procura de emprego.
Proposta por Éder Borges
(PSD), a medida valeria somente durante o estado de
emergência causado pela pandemia do coronavírus.
Para viabilizar a medida,
Borges argumenta que seria
necessário somente uma parceria da Urbs com a Agência
do Trabalhador, para identificar os curitibanos que procuram emprego neste momento
de crise. "O objetivo é prover
ampla oportunidade na procura de emprego", justifica o
vereador. Nesta terça, outras
três sugestões à Urbs foram
aprovadas na CMC.
O vereador Leonidas Dias
(SD) pede que a Urbs, responsável pelo gerenciamento do

serviço essencial. Os motoristas, inclusive, são fundamentais neste momento crítico,
transportando pacientes, familiares e profissionais da saúde para os hospitais. Eles têm
dado um grande auxílio no
processo de vacinação, em
que diariamente idosos são
levados por esses profissionais aos locais para receberem
o imunizante", justifica o vereador.

CMC

E

Com a pandemia, as sessões da CMC são feitas por videoconferência e exibidas nas redes socais

transporte coletivo em Curitiba, elabore uma norma sanitária obrigando as empresas
de transporte individual por
aplicativo - Uber, Cabify e similares - a fornecerem painéis

de acrílico aos motoristas, separando-os dos passageiros e
evitando o contágio pelo vírus causador da covid-19. "A
grande maioria dos motoristas precisou comprar esses

painéis de acrílico com recursos próprios", alerta Dias.
"Os serviços do transporte
privado, como táxis e aplicativos, não pararam durante a
pandemia, pois trata-se de um

LINHAS DE ÔNIBUS
Também foram aprovadas
pelos vereadores as sugestões
de João da 5 Irmãos (PSL)
para que seja ampliada a
quantidade de ônibus na linha
Trindade-321, "pois o trajeto
do coletivo aumentou, atendendo mais pessoas, mas o
número de ônibus continua o
mesmo". Já Tico Kuzma (Pros)
pede a alteração do trajeto da
linha Bosch-627, "para que
ela passe a circular próxima
ao Condomínio Barcelona
Neoville, situado na rua Augustinho Brusamolin, no CIC".

Assembleia deve deliberar sobre cessão de rodovias
estaduais em licitação do pedágio, afirma TCU
Um acórdão publicado
pelo Tribunal de Contas da
União (TCU) determina que a
Assembleia Legislativa do Paraná deverá deliberar sobre a
cessão das rodovias estaduais
no processo de licitação do
novo modelo de concessão
rodoviária proposto pelo Governo Federal. A decisão determina ainda que o processo
de licitação deverá levar em
conta os impactos nas futuras concessões dos investimentos não realizados nos
contratos que estão em vigor.
A decisão é fruto de uma representação assinada por 44
deputados estaduais paranaenses protocolada no TCU.
O documento solicitou a
suspensão de todas as etapas
do processo licitatório para
a concessão de rodovias que
cortam o Estado. A representação apontou ainda uma série de irregularidades e ilegalidades no processo condu-

DÁLIE FELBERG/ALEP

Órgão diz que processo de licitação deverá levar em conta os impactos dos investimentos não realizados nos atuais contratos nas futuras concessões

A decisão é fruto de uma representação assinada por 44 deputados estaduais paranaenses protocolada no TCU

zido pelo Ministério da Infraestrutura e Agência Nacional
de Transportes Terrestres
(ANTT), entre elas a ausência de
Lei Estadual que autorize o
Poder Executivo a promover
a delegação para a União da
administração e exploração de
rodovias estaduais.
O acórdão 823/2021, publicado nesta segunda-feira

pelo TCU, alerta o Ministério
da Infraestrutura e a ANTT
sobre pontos questionados
pela representação da Assembleia que devem ser abordados nas versões finais dos
documentos do processo de
concessão das rodovias integradas do Paraná que forem
encaminhados ao Tribunal.
Entre estes pontos estão o

"óbice normativo referente à
inclusão das rodovias estaduais no escopo da concessão"
e os "impactos dos investimentos não realizados nos
atuais contratos sobre as futuras concessões".
O modelo proposto pelo
Governo Federal prevê um
investimento de R$ 42 bilhões nos 30 anos de conces-

são. Serão implementadas 42
duas praças de pedágio divididas em seis lotes, em uma
extensão de mais de 3,3 mil
quilômetros de rodovias pedagiadas, entre vias federais
e estaduais. Com a nova modelagem, estão previstas 15
novas praças de pedágio, sendo quatro no Oeste, três no
Sudoeste, três no Noroeste,
duas no Norte e três no Norte
Pioneiro. Quatro das dez praças de pedágio mais caras do
Brasil estão no Paraná.
Além disso, muitas obras
previstas até o final do atual
contrato não foram realizadas
ou foram suprimidas, como
duplicações de rodovias e
construção de trevos e contornos. Os deputados da Frente Parlamentar sobre o pedágio da Assembleia defendem
três critérios a serem adotados na nova modelagem de
concessão: menor preço, mais
obras e em menos tempo.

GERAL
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São José dos Pinhais

Meio Ambiente inicia entrega de conjuntos de lixeiras para coleta
seletiva e contêineres para armazenamento de material reciclável
O roteiro de entregas contemplou o Centro Municipal
de Educação Infantil (CMEI)
Papa João Paulo II, no bairro
Cidade Jardim; a Escola Municipal Pedro Moro Redeschi,
no Braga; e o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (CEMAEE)
Anne Sullivan, no Centro.
Estiveram presentes na
oportunidade a prefeita Nina
Singer, o vice-prefeito Professor Assis, o secretário de Meio
Ambiente, Wagner Luiz Zaclikevis, o secretário de Educação, Aldrian Matoso, representantes do Conselho Municipal do Meio Ambiente, o
diretor geral da Secretaria de
Educação, Diego Santin, as
diretoras das unidades, Cristiane, Deisi e Andréia, além de
servidores municipais.

PMSJP

C

om o objetivo de incentivar e promover a
separação do material reciclável do lixo comum, contribuindo assim para a preservação
ambiental, a Prefeitura de São
José dos Pinhais, por meio da
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente (Semma), iniciou
na última terça-feira (27), a
entrega de conjuntos de lixeiras para coleta seletiva e contêineres para armazenamento
de material reciclável em unidades de ensino do município.
A iniciativa também possibilita uma maior geração de
renda aos trabalhadores das
Associações de Catadores do
município, uma vez que todo
resíduo reciclável coletado
nos prédios públicos de São
José dos Pinhais é enviado às
associações.

A iniciativa também possibilita uma maior geração de renda aos trabalhadores

O prefeito Bihl Zanetti
recebeu a visita do comando do 7º Grupamento de
Bombeiros, pertencente ao
1º Comando Regional de
Bombeiros Militar. Estavam
presentes o Comandante do
7º GB - Major Garcez; o
Subcomandante do 7º GB Major Marcelo Silva e o comandante do 1º SGB, Tenente Siloto. e ainda contou com a presença do Senhor Jefferson Rosa Cordei-

DIVULGAÇÃO

Prefeito Bihl Zanetti, recebe a visita do 7º Grupamento
do Corpo de Bombeiros de Campina Grande do Sul em
comemoração aos 10 anos de serviços prestados ao Município

O 7º Grupamento de Bombeiros é responsável pela
prevenção e combate a incêndios, busca e salvamentos

ro, Secretário Municipal. O 7º
Grupamento de Bombeiros é
responsável pela prevenção e
combate a incêndios, busca e
salvamentos e também ações
de defesa civil na região, além
dos serviços de vistoria, análise de projetos e plantão técnico, o que resultou numa
maior aproximação do Corpo
de Bombeiros e comunidades
locais.
A Unidade do Corpo de
Bombeiros instalada em Cam-

pina Grande do Sul, está,
desde 2018 militarizada e
conta hoje com um Caminhão ABRTR, uma Ambulância (Siate) e 22 Bombeiros Militares.
O encontro teve caráter
comemorativo, uma vez
que o 7º Grupamento de
Bombeiros completou no
dia 12 de abril de 2021, 10
anos de serviços prestados
ao município de Campina
Grande do Sul.

PMSJP

A Secretaria Municipal de Educação de Piraquara, em parceria com o
Setor de Educação da Universidade Federal do Paraná, realizou a Semana Pedagógica entre os dias 19 a 23 de abril,
com o tema: "Ensino Remoto na Educação Básica: da incerteza à ressignificação das práticas educativas".
O evento destinado para profissionais da educação e comunidade foi
composto por conferência, oficinas e
palestra, momentos desenvolvidos por
renomados especialistas, mestres e
doutores, em destaque à professora

DIVULGAÇÃO

Secretaria de Educação de Piraquara realiza Semana
Pedagógica para discutir as práticas educativas na pandemia

O evento destinado para profissionais da educação
e comunidade foi composto por conferência, oficinas e palestra

doutora Rita Coelho, da Universidade
Juiz de Fora, a qual atuou por muitos
anos na Coordenação da Educação Infantil do Ministério da Educação.
A Semana Pedagógica, objetivou discutir as necessidades, limites e desafios do ensino remoto no atual contexto
pandêmico e foi realizada por meio do
canal do youtube da Secretaria Municipal de Educação de Piraquara. Contou com mais de 2000 inscrições, sendo que 98,5% dos participantes que avaliaram o evento, afirmam que o mesmo
atendeu totalmente suas expectativas.
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Pinhais irá duplicar toda extensão da Avenida Maringá

F

oi assinada pela prefeita Marli Paulino, na
manhã desta terça-feira (27),
a Ordem de Serviço para a
duplicação de mais um trecho
da Avenida Maringá. O investimento total é de R$2,8 milhões, oriundos de emendas
parlamentares do deputado
federal Luizão Goulart, dos
anos de 2019 e 2020. Com o
investimento, a via será duplicada em toda a sua extensão. Essa é uma iniciativa de
grande importância, pois a
avenida tem ligação com duas
importantes vias, a Rodovia
João Leopoldo Jacomel (PR415) que dá acesso à Curitiba
e Piraquara, e à Estrada da
Graciosa, que faz divisa com
Colombo e dá acesso à Quatro Barras. A obra também vai
beneficiar muitas empresas
do setor industrial que estão
instaladas nas regiões e contribuirá para melhorar a qualidade do trânsito.
A assinatura da Ordem de
Serviço foi realizada pela prefeita Marli Paulino na sede da
Secretaria de Educação. Estiveram presentes na assinatura do documento, a vice-prefeita Rosa Maria; o deputado
federal Luizão Goulart; o se-

PMP

Com recursos de R$2,8 milhões destinados pelo deputado federal Luizão Goulart, prefeita Marli Paulino assinou a Ordem de Serviço para realização da obra

A obra também vai beneficiar muitas empresas do setor industrial
que estão instaladas nas regiões e contribuirá para melhorar a qualidade do trânsito

cretário de Governo, Ricardo
Pinheiro; o secretário de
Obras, Mário Stier; além de
integrantes da empresa HD
Construções e Empreendimentos.
As obras têm previsão de
iniciarem no próximo mês,
aguardando apenas a autorização da Caixa Econômica
Federal. Os trabalhos serão
realizados em dois trechos, no
primeiro, da Estrada da Gra-

ciosa até a Rua Manoel Lucas
Evangelista Neto a previsão é
de ser concluído em 10 meses. Já o segundo, entre as
ruas Manoel Lucas Evangelista Neto até a Joaquim Borges,
com previsão para concretização dos trabalhos em cinco
meses. Segundo informações
da Secretaria Municipal de
Obras Públicas, esta obra engloba várias etapas: terraplanagem, drenagem, pavimen-

tação asfáltica, ciclovia e ciclofaixa, calçadas em concreto permeável, canteiros, plantio de grama e sinalização viária.
O deputado federal Luizão
Goulart acompanhou a assinatura e conheceu detalhes do
projeto. Ao final, Luizão disse que houve um esforço conjunto para a realização desta
obra, pois ela contribuirá para
o crescimento da cidade. "Sa-

bíamos da importância dessa
obra para trazer ainda mais
desenvolvimento em Pinhais,
pois trata-se de uma via de
acesso entre outras cidades
da região. Por isso, nos empenhamos em trabalhar junto
com a equipe técnica da Prefeitura de Pinhais para agilizar esse projeto que hoje se
torna realidade", destacou o
deputado.
A questão da Avenida ser
toda duplicada foi frisada pela
prefeita Marli Paulino que
também destacou a realização
de mais um dos compromissos do plano de governo. "É
com muita alegria que assino
hoje esta Ordem de Serviço
que finaliza a duplicação de
toda a Avenida Maringá, uma
importante via de Pinhais,
muito utilizada pelas empresas e pela população, já que
ela praticamente liga Curitiba
a Colombo e alguns bairros da
nossa cidade. Nos últimos
anos fizemos a duplicação em
dois trechos, e logo iniciaremos a obra que deixará a Avenida totalmente duplicada,
promovendo mais agilidade e
segurança para todos os seus
usuários", disse na oportunidade a prefeita.

Com o intuito de conscientizar a população sobre
importância dos hábitos de
prevenção de acidentes e
doenças no trabalho, a Prefeitura de Colombo aderiu a
Campanha Abril Verde. Várias ações foram desenvolvidas internamente nas repartições públicas e nas empresas privadas pelo Núcleo
de Vigilância em Saúde do
Trabalhador, entre elas, a
divulgação e orientações
sobre a necessidade da utilização dos Equipamentos
de Proteção
Individual (EPIs), o uso
da forma correta das máscaras neste período de pandemia e higienização das mãos.
Segundo a Coordenadora da Vigilância em Saúde do
Trabalhador, Thainá Naoane
nos dias 26, 27 e 28 de abril,
o prédio da Câmara Municipal de Colombo recebeu iluminação na cor verde. "Uma
parceria entre a Prefeitura e
o Poder Legislativo para simbolizar a Campanha".

PMC

Prefeitura de Colombo adere a campanha "Abril Verde"

O prédio da Câmara Municipal de Colombo recebeu iluminação na cor verde,
uma parceria entre a Prefeitura e o Poder Legislativo para simbolizar a Campanha

ACIDENTES DE TRABALHO
EM COLOMBO
De acordo com Thainá, em
2020, foram registrados 38
acidentes graves, 02 óbitos e
83 agravos relacionados à saúde do trabalhador ocorridos
no município.
"Além das perdas de vidas,
esses acidentes e doenças resultam também em afasta-

mentos e diminuição da capacidade produtiva. Devido a
isso, estamos atuando diariamente com a análise dos ambientes e processos de trabalho, realizando orientações às
empresas, indústrias e comércios com o intuito de diminuir,
eliminar e prevenir riscos, intervindo nos problemas relacionados a saúde dos traba-

lhadores envolvidos nas atividades de produção e circulação de produtos, serviços e
do meio ambiente, visando a
promoção, proteção e segurança dos mesmos", disse.
PANDEMIA
Diante do cenário pandêmico e os altos números de
casos de COVID-19 é neces-

sário um esforço conjunto da
gestão e sociedade civil na
aplicação de medidas de prevenção e contenção de riscos para evitar maiores danos e agravos à saúde pública.
"É importante lembrar,
que a pandemia repercutiu
diretamente no ambiente de
trabalho, causando mudanças expressivas e tornando
indispensável seguir medidas de vigilância à saúde nas
empresas para reduzir as
chances de surtos de Covid19", falou Thainá.
Pensando em intensificar
a campanha e reforçar sobre
a importância do uso de máscaras como forma de prevenção, a Prefeitura de Colombo, por meio do Departamento de Vigilância e Promoção à Saúde, lançou em
abril um tema para ser utilizado nas redes sociais pelos
servidores municipais e população em geral com a frase "USE MÁSCARA, SALVE
VIDAS".
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BPP

Nova edição celebra os 50 anos
de "Medo e Delírio em Las Vegas"

Está no ar o número 117 do jornal Cândido, editado pela Biblioteca Pública do Paraná,
que neste mês traz um especial sobre os 50
anos do livro Medo e Delírio em Las Vegas, do
norte-americano Hunter S. Thompson (19372005). Confira a edição por este link: https://www.bpp.pr.gov.br/Candido

Com bagagem de transformação econômica em FRG, Márcio
Wozniack assume cargo estratégico no Governo do Paraná

A

s experiências como
empreendedor, ex-prefeito de Fazenda Rio Grande
e presidente da Associação
dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Assomec) fizeram com que Márcio Wozniack recebesse, do
governador do Paraná Ratinho
Jr, um novo desafio.
Wozniack assumiu, nesta
semana, um cargo como assessor especial de Desenvolvimento Econômico da Invest Paraná, autarquia responsável por buscar empresas
e fomentar o crescimento das
cidades. Em Fazenda Rio Grande, ele se destacou pela transformação econômica local,
com a chegada de centenas de
empresas durante os dois
mandatos.
A Invest Paraná tem como
função catalogar empresas
nacionais e internacionais que
podem investir nas cidades,
além de traçar um perfil sócio econômico dos municípios, para assim potencializar a
chegada de novos empreendimentos, bem como fomentar
as empresas que já estão instaladas, independente do porte delas. "A nossa missão é
entrar em contato e convidar

DIVULGAÇÃO

Wozniack assumiu novo cargo na Invest Paraná, autarquia responsável por buscar empresas e fomentar o crescimento das cidades

Piên também esteve na agenda de Wozniack

as empresas a conhecerem o
Paraná e estas cidades. É um
trabalho técnico, de identificar potenciais econômicos.
Fiquei muito feliz pelo convite porque, além de empreendedor, quando prefeito trabalhei muito pelo Desenvolvimento Econômico de Fazenda Rio Grande, atraindo
várias empresas", afirmou
Wozniack.
O ex-presidente da Assomec, que no órgão se desta-

cou pela forma com que comandou as decisões em conjunto dos municípios durante
a pandemia de covid-19, afirmou que no novo cargo o
grande desafio é pensar na
retomada econômica. "É uma
alegria imensa poder ajudar a
contribuir novamente, ajudando as cidades da região
metropolitana e do estado do
Paraná. Desenvolver ainda
mais a questão econômica,
pensando na pandemia, que

trouxe uma grande dificuldade. O governador conversou
comigo para que possamos
angariar empresas novas, entender a economia local, o
que está acontecendo, como
vai acontecer na retomada,
buscando visões técnicas do
desenvolvimento", pontuou.
AOS TRABALHOS
Já nesta primeira semana
na autarquia, Wozniack visitou cidades da região metro-

politana de Curitiba, em encontros com prefeitos e vereadores. "Estive nesta terça-feira para fazer uma visita às
prefeituras e vereadores, em
Tijucas do Sul, Agudos do Sul
e Piên. Senti que eles receberam bem o fato de ter um exprefeito atuando nesta área.
Fizemos tratativas para buscar os potenciais de investimento e melhorar a divulgação da cidade aos empreendedores. Voltando a frisar que
também não esqueceremos do
empresário local, oferecendo
linhas de crédito e estreitando relacionamentos", contou.
Por fim, o ex-prefeito de
Fazenda Rio Grande comentou sobre o fato de estar, novamente, trabalhando com o
que gosta. "Sempre gostei de
empreender, sou desta área. A
questão da burocracia e tudo
mais, sinto isso na pele. É
sempre bom ter um empreendedor com função pública
para desburocratizar, fazer
mais negócios, porque quando o emprego chega às pessoas, elas têm mais qualidade
de vida. Estou aprendendo
coisas novas a cada dia, para
contribuir ainda mais", concluiu.

Curitiba

Durante este mês de abril,
a trincheira da Rua Pedro Magalhães de Oliveira sob a Linha Verde, no bairro Pinheirinho, passou por serviços coordenados pela Secretaria
Municipal de Obras Públicas.
Outra trincheira sob a Linha
Verde e no Pinheirinho, na
Rua Marechal Octávio Saldanha Mazza, também teve sua
limpeza iniciada e vai receber
pintura antipichação.
Na estrutura viária da Rua
Pedro Magalhães de Oliveira,
o trabalho começou com a
lavagem de toda a superfície
de 1.116,17 metros quadrados. Em seguida foi aplicada
a tinta acrílica e, para finalizar, a trincheira recebeu o verniz que deixa a superfície de
concreto resistente à ação dos
pichadores.

LUIZ COSTA/SMCS

Trincheiras sob a Linha Verde recebem pintura antipichação

Pintura nova na trincheira da Rua Pedro Magalhães de Oliveira sob a linha Verde

Segundo o secretário municipal de Obras Públicas,
Rodrigo Rodrigues, os trabalhos nas trincheiras sob a Linha Verde têm o objetivo de
manter e qualificar equipamentos essenciais para fluidez e segurança no trânsito de
toda a região do Pinheirinho.
"É um serviço de zeladoria
urbana, de cuidado com a cidade, em trincheiras que oferecem passagem segura entre
os bairros Pinheirinho, CIC e
Capão Raso", disse Rodrigo
Rodrigues. O trabalho na Rua
Marechal Octávio Saldanha
Mazza será concluído até o
dia 31 de maio e cobrirá os
3.671,83 metros quadrados da
trincheira com tinta e verniz
antipichação. As melhorias
deixarão a estrutura mais protegida contra o vandalismo.
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Curitiba

L

igações telefônicas, visitas dos
técnicos às residências e, desde esta semana, disparos de mensagem de texto para os números indicados pelos beneficiados. Desde o lançamento do auxílio alimentar de Curitiba, no dia 13 de abril, as equipes
dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) da Prefeitura estão mobilizadas para informar às 35
mil famílias beneficiadas que já podem fazer compras nos Armazéns da
Família.
O crédito alimentar tem valor mensal de R$ 70 e está sendo distribuído
a famílias em extrema pobreza inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e
atendidas nos Cras do município.
"Sem este vale não sei como nós
faríamos para nos alimentarmos neste momento", conta a dona de casa
Alexandra Scoparo dos Santos, 40
anos. Desempregada e com quatro filhos, ela recebeu na semana passada
a informação de que tinha direito ao
auxilio alimentar da Prefeitura e já fez
compras no Armazém da Família do
Pinheirinho.
"É uma iniciativa muito boa da Prefeitura para complementar nossa renda. Está ajudando muita gente da minha comunidade que também está na

RICARDO MARAJÓ/SMCS

Prefeitura se mobiliza para famílias
receberem auxílio alimentar

Prefeitura se mobiliza para famílias receberem auxílio alimentar. Na imagem: A dona de
casa Alexandra Scoparo dos Santos e seu filho, Maurício Fernando dos Santos de Souza

mesma situação", completa Alexandra, que permanentemente também é
acompanhada pelo Cras da Rua da
Cidadania do Pinheirinho.
O auxílio alimentar da Prefeitura é
uma ação conjunta da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN), da Fundação de
Ação Social (FAS) e da Secretaria Municipal de Finanças.
O crédito está sendo oferecido, ini-

cialmente, por três meses, podendo ser
estendido por mais 90 dias. Assim, em
seis meses, a distribuição poderá chegar a 210 mil auxílios alimentares.
De acordo com o secretário de Segurança Alimentar e Nutricional, Luiz
Gusi, o auxílio alimentar visa diminuir
o impacto que a pandemia trouxe na
renda das famílias e como conseqüência a falta de alimento para as pessoas em vulnerabilidade.

"A Prefeitura se dispõe a ajudar
para que não falte comida nas mesas
com os Armazéns da Família, que comercializam produtos em média 30%
mais baratos que no varejo", diz.
Desde o lançamento do programa,
equipes dos 39 Cras da FAS trabalham
para fazer com que as pessoas que têm
direito ao auxílio alimentar emergencial acessem o benefício rapidamente. "Identificamos e validamos as famílias elegíveis que constam nas listagens da base do Cadastro Único e, a
partir disto, iniciamos o trabalho de
comunicá-las sobre o direito ao benefício", explica o presidente da FAS,
Fabiano Vilaruel.
A comunicação às famílias beneficiadas está sendo feita a partir dos
dados informados no CadÚnico.
Famílias que ainda não fazem parte do CadÚnico ou estão com dados
defasados no cadastro, mas precisam
do auxilio alimentar, devem procurar
o Cras da sua região para se inscrever
ou atualizar o CadÚnico
Além disso, pelo telefone da Central de Cadastro dos Armazéns da Família, o (41) 3350 3890, também será
possível obter informações sobre o
auxílio e se o cidadão tem direito ao
benefício.

Cascavel

Multiprofissional: Ciclo de palestras auxilia na formação de residentes

O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, iniciou, nesta quinta-feira (29), um
ciclo de palestras que auxiliarão na
formação dos residentes. O objetivo
da Escola de Saúde Pública Municipal é, por meio da educação em serviço, qualificar os residentes para o desempenho de suas atividades no Sistema Único de Saúde (SUS), dentro
da Estratégia Saúde da Família (ESF).
"Hoje estamos iniciando um ciclo debates sobre temáticas com foco multiprofissional", explica Gilson Fernandes da Silva, enfermeiro e gerente da
Escola de Saúde Pública Municipal.
E a primeira palestra, que teve
como tema "Consulta do Adolescente: Aspectos gerais e éticos" despertou a atenção nos residentes. A palestra foi proferida pelo médico Marcos
Antônio da Silva Cristovam.
Residente na área de Serviço Social, Lara Pamtolfitostes diz que essas
palestras são importantes para intensificar o conhecimento sobre temas

PREFEITURA DE CASCAVEL

Série de palestras foi iniciada na manhã desta quinta (29) pelo Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, da Secretaria Municipal de Saúde

O objetivo da Escola de Saúde Pública Municipal é, por meio da educação em serviço,
qualificar os residentes para o desempenho de suas atividades no Sistema Único de Saúde

que, algumas vezes, são apresentados
de forma superficial na graduação.
"É a oportunidade que a gente tem
de estar aprimorando, conhecendo
realmente, porque, às vezes, a gente
não conhece os temas e como trabalhamos numa equipe multidisciplinar,
esses temas vêm agregar para, real-

mente, termos conhecimento, uma
maior aproximação, a apropriação
sobre o conteúdo para a gente conseguir estar lidando com a demanda que
é posta no dia a dia e fazer esse trabalho multidisciplinar com a equipe",
afirma Lara. Para Fernanda Cristina
Mucelini, residente de Enfermagem,

as palestras trazem conteúdos que não
são vistos na vida acadêmica. "E são
assuntos que a gente se depara todos
os dias no nosso serviço onde a gente
está inserido. É muito importante para
a gente ter o conhecimento e ter essas outras visões de como trabalhar
com essas demandas que vêm para a
gente", diz.
Mateus Veronese, residente de
Odontologia, diz que as palestras são
importantes, principalmente nesse
momento em que houve perda em relação ao conteúdo teórico por conta
da pandemia. "Consegui perceber e
pegar bastante informação que eu vou
levar para minha prática na unidade",
destaca.
Para a psicóloga Raquel Guzella de
Camargo, esses momentos de educação continuada são sempre importantes para inovar no conhecimento. Ela
destaca a troca de experiências com
profissionais de diferentes áreas de
saúde. "Isso enriquece porque é isso
que a gente encontra no nosso cotidiano", avalia.
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Itaipu by Bike: um jeito novo
de visitar a usina de Itaipu
O

Complexo Turístico
Itaipu está lançando
mais uma modalidade de passeio - e, dessa vez, sobre duas
rodas. Nesse sábado, dia 1º
de maio, acontece o primeiro
"Itaipu by Bike", em que grupos de ciclistas poderão percorrer as ciclovias e trilhas no
interior da usina, curtindo
paisagens incríveis.
Para moradores de Foz do
Iguaçu e outros municípios
lindeiros, a atividade é gratuita. Basta preencher com antecedência o formulário disponível em https://bit.ly/itaipubybikelindeiros. Turistas
podem se inscrever pelo site
www.turismoitaipu.com.br,
mediante pagamento do ingresso, de R$ 42. A idade mínima para participar é de 14
anos.
O passeio ocorrerá em dois
horários: no por do sol de sábado, às 16h30; e nas manhãs
de domingo, às 8h30. O per-

DIVULGAÇÃO/TURISMO ITAIPU

Novo passeio vai permitir aos ciclistas conhecer de perto as paisagens e pedalar pelas trilhas da binacional

Para informações detalhadas de horários e compra de ingressos, visite www.turismoitaipu.com.br

curso tem 19 km, duração estimada de 1h30 e pedaladas
sobre asfalto, terra, pedrisco
e mato. Serão quatro paradas
para recuperar o fôlego e se
admirar as belezas da Itaipu.
Todos os cuidados foram

tomados para garantir a segurança e a saúde dos participantes. Cada grupo terá no
máximo 30 pessoas, que deverão usar capacete e máscara de proteção durante todo
o percurso. Recomenda-se,

também, o uso de protetor
solar e garrafas d'água para
hidratação.
O grupo será acompanhado por um monitor ao longo
de todo o trajeto, além de um
veículo para prestar assistên-

cia e fazer reboque da bicicleta se for necessário. Uma ambulância também estará à disposição, em caso de emergência.
É importante reforçar que
o passeio não contempla a
bicicleta, ou seja, é necessário que cada um leve a sua
própria bicicleta, que deve ser
do tipo "mountain bike".
Novo produto
Além do "Itaipu by bike",
o Complexo Turístico Itaipu
continua oferecendo outras
opções para turistas e moradores em busca de um passeio
diferente. Na Itaipu Panorâmica, é possível conhecer os lugares mais incríveis da usina
a bordo de um ônibus de dois
andares. As belezas da fauna
e da flora são o destaque no
passeio Itaipu Refúgio Biológico e, no Ecomuseu, o visitante tem um encontro inesquecível com a história, a ciência e a tecnologia.

Em ritmo acelerado no processo de aplicação da vacina
contra a Covid-19, 63 municípios do Paraná já começaram a imunizar pessoas com
60 anos. O número corresponde a 15,7% das cidades do
Estado, conjunto espalhado
por 18 das 22 regionais que
compõe o sistema público de
saúde paranaense. Na Regional de Saúde de Paranavaí
(14ª RS), por exemplo, 16
municípios estão aplicando as
doses dentro da faixa etária
que abre o grupo prioritário
estipulado pelo Plano Nacional de Imunização (PNI) do
Ministério da Saúde. É a área
do Estado que mais avançou
na campanha, com destaque
para Alto Paraná, Amaporã,
Diamante do Norte, Guairacá,
Jardim Olinda, Loanda, Nova
Aliança do Ivaí, Nova Londrina, Paraíso do Norte, Paranapoema, Planaltina do Paraná,
Porto Rico, Querência do Norte, Santa Cruz de Monte Castelo, Santo Antônio do Caiuá
e São Pedro do Paraná. Na se-

GILSON ABREU/AEN

15% dos municípios do Paraná já
começaram a vacinar pessoas com 60 anos

Em ritmo acelerado no processo de aplicação da vacina contra a Covid-19,
63 municípios do Paraná já começaram a imunizar pessoas a partir de 60 anos

quência aparecem as regionais de Francisco Beltrão (8ª
RS), com sete cidades; e Cascavel (10ª RS) e Apucarana
(16ª RS), ambas com cinco.
"Aqui no Paraná pedimos
para que a vacinação ocorra
durante todos os dias da semana. Com o Corujão da Va-

cinação, queremos que as
aplicações se estendam também durante a noite. A estratégia tem surtido efeito. A intenção é abranger o maior
número de pessoas possível
em um curto espaço de tempo", afirmou o secretário de
Estado da Saúde, Beto Preto.

"Muitos municípios entenderam o nosso pedido e estão
dando cada vez mais agilidade ao processo de proteção
contra a Covid-19. O propósito do nosso Plano de Vacinação é fazer a vacina chegar
até o braço das pessoas o mais
rápido possível", acrescentou.

VACINAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO
De acordo com o Vacinômetro da Secretaria de Estado da Saúde, o Paraná aplicou
2.638.432 doses da vacina
contra a Covid-19 - 1.698.462
são relativas à primeira dose,
além de 939.970 segundas
doses. Os números são desta
quarta-feira (28). O quantitativo corresponde a 95,2% dos
imunizantes para as aplicações iniciais distribuídas pelo
Estado (1.784.022) e 79,3%
das doses que completam o
ciclo (1.185.894).
Em números absolutos, as
cidades que mais vacinaram
são Curitiba (309.579 pessoas), Londrina (104.672), Maringá (74.012), Cascavel
(53.976) e Ponta Grossa
(47.718). Já em relação à população, os destaques são São
Jorge d'Oeste (29,85%), Diamante do Norte (26,87%),
Nova Laranjeiras (25,18%),
Pontal do Paraná (24,30%),
Rio Bom (23,97%) e Miraselva (23,85%).
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Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quarta-feira (28), aponta
que 277 municípios do Paraná registraram saldo positivo
nas contratações em março
deste ano, o que representa
cerca de 69,4% do total.
O número é levemente inferior aos resultados de janeiro (73%) e fevereiro (85%) e
está em consonância com a
redução do ritmo de contratações no último mês, impactado pelas medidas restritivas
de circulação e pelo pico da
pandemia no Estado - março
teve saldo de 11.507 novos
empregos, contra 25.351 em
janeiro e 41.626 em fevereiro.
Outros 17 municípios empataram as contratações e
demissões e permaneceram
zerados no terceiro mês do
ano. Na contramão da média
estadual, 105 cidades (26,3%)
fecharam março com estoque
negativo de emprego, mas 63

JONATHAN CAMPOS / AEN

Quase 70% dos municípios do Paraná registraram
números positivos de emprego em março

Palotina - 10-10-2020 - Cooperativa C Vale - Indústria de Aves e Tilápia

delas perderam até dez vagas,
o que indica variação sazonal,
com boas chances de reversão em curto prazo.
Os 15 municípios que mais
geraram empregos em março

foram Cascavel (598), Londrina (567), Toledo (526), Cambé (491), Apucarana (403),
Araucária (341), Pato Branco
(315), Ibiporã (313), Arapongas (306), Paraíso do Norte

(279), São Mateus do Sul
(253), Rolândia e Umuarama
(245), Palotina (226) e São
José dos Pinhais (202). Os resultados também foram expressivos em Medianeira

(199), Palmas (166), Ortigueira (164) e União da Vitória
(162).
Os dados de março de
2021 também mostram um
salto em relação a março de
2020, mês da chegada da pandemia e dos primeiros decretos restritivos de circulação.
Naquele mês foram 204 municípios com saldo positivo,
51,1% do total, além de 15
zerados e 180 com recortes
negativos.
"Encerramos o primeiro trimestre de 2021 com saldo
positivo nas contratações,
mesmo diante de um cenário
desafiador da pandemia, com
as novas variantes e aumento
dos casos e internações. A
partir de agora, com novo ritmo da vacinação, os pacotes
econômico e social e investimentos públicos, esperamos
uma retomada ainda mais vigorosa e novas contratações
no Paraná", afirmou o governador Carlos Massa Ratinho
Junior.
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uritiba deverá receber na próxima semana 32.760 doses da
vacina contra a covid-19 produzidas
pelo laboratório Pfizer. Os imunizantes serão repassados pelo Ministério
da Saúde para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), que repassará para a capital.
Os imunizantes produzidos pela
Pfizer adquiridos pelo Brasil serão prioritariamente usados pelas capitais,
devido à estrutura de maior complexidade exigida para condicionamento e manuseio.
Com as novas doses Curitiba vai
dar continuidade ao Plano Municipal
de Imunização, vacinando idosos e
profissionais de saúde que ainda não
tenham sido atendidos.

DANIEL CASTELLANO / SMCS

Curitiba prepara estrutura para
receber vacinas anticovid da Pfizer

Os imunizantes produzidos pela Pfizer serão prioritariamente usados pelas capitais,
devido à estrutura de maior complexidade exigida para condicionamento e manuseio

uso de todos os imunizantes disponíveis para acelerar a proteção da população. Curitiba está preparada para
receber e aplicar, seja qual for a vacina que o Ministério disponibilize", diz
Márcia.

ESTRUTURA
A vacinação com o imunizante da
Pfizer ficará concentrada no Pavilhão
da Cura, no Parque Barigui, onde será
preparada estrutura para o armazenamento das doses. O pavilhão tem uma
sala de vacinas climatizada que possibilita a preparação do imunizante
para uso.
Segunda a secretária municipal da
Saúde, Márcia Huçulak, essa é a estratégia definida pelo município para
garantir o uso da vacina de forma adequada e evitar desperdícios ou perda
de doses. "Sabemos que é uma vacina
mais complexa, mas temos que fazer

PREPARAÇÃO
Na tarde desta quinta-feira (29),
técnicos da Secretaria Municipal da
Saúde (SMS) passarão por uma capacitação on-line organizada pelo Programa Nacional de Imunização, para
orientações de preparação e aplicação
da nova vacina.
O imunizante exige armazenamento inicial de -70ºC e deve passar por
um delicado processo de descongelamento para o uso final. Outra diferen-

ça desse imunizante é que após descongelado ele precisada ser diluído em
solução injetável de cloreto de sódio
9 mg/ml (0,9%). Após a diluição a
vacina deve ser utilizada em no máximo seis horas.
Para a aplicação também são necessárias seringas e agulhas específicas, as chamadas seringas de alta precisão. Para o primeiro lote comprado
pelo país, 1 milhão de doses, o Ministério da Saúde informou que irá entregar, com os imunizantes, os insumos necessários - diluente, seringa e
agulha. Para as próximas remessas que
possam vir, a aquisição dos insumos
ficará por responsabilidade dos municípios que aceitarem usar o imunizante.

Curitiba

Prefeitura presta contas do enfrentamento ao Covid-19

Na reunião com a Comissão de
Saúde e Assistência Social, que aconteceu na tarde desta quinta-feira (29)
na Câmara, foram apresentadas aos
vereadores as prestações de contas
dos recursos enviados pelo Governo
do Estado e Federal após a pandemia.
Os servidores exibiram os controles das verbas específicas covid-19 e
os destinos que foram empregadas.
Thiago Stefanello atual chefe de
gabinete do município participou da
prestação de contas e esclareceu dúvidas. "O Município de Cascavel tem
cumprido plenamente o dever de informar sobre os gastos realizados com
recursos próprios da pandemia, como
determina o Tribunal de Contas do
Paraná, com acesso ao Portal da Transparência para qualquer cidadão".
Stefanello esclareceu que o recurso (R$ 64 mi/Valor Covid), enviado
para o Município até março de 2021,
não foi especificamente para o setor
de Saúde. Foram distribuídos, também, em outras secretarias, conforme
determinação, com verbas destinadas,

PREFEITURA DE CASCAVEL

Secretários e servidores do município de Cascavel participaram de audiência pública na tarde de hoje na Câmara de Vereadores

Os servidores exibiram os controles das verbas específicas
covid-19 e os destinos que foram empregadas

por exemplo, para a assistência social, setor cultural, auxílio financeiro de
setores atingidos fortemente pelas
consequências da pandemia. Além
disso, foram apresentados os valores
totais de repasses à Saúde, e como vem
sendo aplicado. A saúde fez investimen-

to denso em compra de EPIs como
máscaras, protetores faciais e de serviços para o combate à pandemia. Outro
setor que sofreu forte impacto pela Covid-19 é o de assistência social, que
viu o atendimento aumentar em 54%,
se comparado com ano de 2019.

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
frango com catupiry
REPRODUÇÃO GOOGLE

INGREDIENTES:
- 1 pacote
- Carne moída (450g)
- Molho de tomate (450g)
- Manteiga (100g)
- Queijo cottage (1 pote pequeno)
- Requeijão cremoso (1 pote)
- Creme de leite 1/4 xíc. (chá)
- Queijo prato ralado (200g)
MODO DE PREPARO:
1. Preaqueça o forno a 180º.
2. Leve uma panela grande com água levemente salgada para ferver.
3. Cozinhe o macarrão em água a fervente,
mexendo ocasionalmente, até que fique
-al dente- (cozido, mas firme), cerca de 12
minutos. Escorra e reserve.
4. Enquanto o macarrão cozinha, aqueça
uma frigideira grande em fogo médio-alto.
5. Refogue a carne na frigideira quente até
dourar e perder a cor vermelha, 5 a 7 minutos. Descarte a gordura que ficar na frigideira.
6. Em uma tigela misture o molho de tomate com a carne moída.
7. Em outra tigela, misture requeijão, o creme de leite e o queijo cottage até ficar bem
misturado.
8. Corte a manteiga em pequenos pedaços
ou fatias e coloque metade dos pedaços
no fundo de uma travessa de cerâmica ou
vidro com no mínimo 30x20 cm de diâmetro.
9. Espalhe metade do macarrão na travessa.
Cubra o macarrão com o creme de queijo.
10. Coloque o restante do macarrão em cima
do creme de queijo e espalhe o restante da
manteiga.
11. Finalize com o molho bolonhesa e leve
para assar em forno praquecido por 30
minutos.
12. Retire do forno, cubra com o queijo prato
ralado e asse por mais 15 minutos ou até
gratinar por cima. Sirva em seguida.
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Vereadores sugerem usar pontos
de vacinação para alavancar doações

T

ransformar cada um dos
pontos de vacinação por
drive thru, na capital do
Paraná, em local de arrecadação
de mantimentos para doação,
combinando a imunização a uma
campanha de combate à fome
enquanto durar a pandemia do
coronavírus. Esta sugestão ao
Executivo foi aprovada na Câmara Municipal de Curitiba
(CMC), em votação simbólica, e
agora segue para o Executivo. "É
uma operação simples, com várias entidades [da sociedade civil] à disposição para ajudar na
organização", defendeu Alexandre Leprevost (SD), um dos autores do requerimento.
A sugestão ao Executivo foi
assinada por 24 dos 38 vereadores da CMC e consiste em a
Prefeitura de Curitiba incluir,
nos locais de vacinação, um
ponto para receber doações voluntárias de alimentos não perecíveis. Os parlamentares entendem que, se as pessoas que
já estão indo se imunizar doarem ao menos um quilo de mantimento, as ações sociais na ci-

CMC

Até o momento, 291 mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina na capital.
Se metade tivesse doado 1 kg de não perecível, seriam mais de 100 toneladas para doação

Com a pandemia, as sessões da CMC são feitas
por videoconferência. Na foto, Alexandre Leprevost

dade receberiam um impulso
extra. Até o momento, 291 mil
pessoas já receberam a primeira
dose na capital. Se metade tivesse aderido, seriam mais de 100
toneladas para doação.
"Estamos deixando de arrecadar muitos alimentos", opinou
Alexandre Leprevost, que assina a sugestão com Amália Tortato (Novo), Carol Dartora (PT),
Dalton Borba (PDT), Denian
Couto (Pode), Eder Borges (PSD),
Ezequias Barros (PMB), Flavia

Francischini (PSL), Herivelto
Oliveira (Cidadania), Hernani
(PSB), Indiara Barbosa (Novo),
João da 5 Irmãos (PSL), Jornalista Márcio Barros (PSD), Leonidas Dias (SD), Marcelo Fachinello (PSC), Maria Leticia (PV),
Mauro Ignácio (DEM), Nori Seto
(PP), Oscalino do Povo (PP),
Osias Moraes (Republicanos),
Pastor Marciano Alves (Republicanos), Pier Petruzziello (PTB),
Professor Euler PSD) e Salles do
Fazendinha (DC).

É a segunda vez que a CMC
faz essa sugestão ao Executivo,
mas é a primeira que reúne um
conjunto tão numeroso de vereadores apoiando a ideia.
Da primeira vez, há mais de
um mês, em março, apenas Leprevost subscreveu a indicação
de sugestão de ato administrativo à Prefeitura de Curitiba. Nesse ínterim, o Legislativo ampliou
o debate público sobre a fome
na capital do Paraná, recebendo
o Conselho Regional de Nutrição para uma Tribuna Livre, realizando uma audiência pública sobre o Programa Mesa Solidária e aprovando, hoje, a Frente Parlamentar da Segurança Alimentar e Nutricional.
A Câmara Municipal de Curitiba criou sua própria campanha de arrecadação de cestas
básicas, chamada Abrace Curitiba, focada no envolvimento dos servidores do Legislativo, seus familiares e demais
interessados em doar mantimentos para a Fundação de Assistência Social (FAS) distribuir na
capital.

Projeto de lei incentiva adoção consciente de animais
Em trâmite na Assembleia
Legislativa do Paraná, o projeto
de lei 154/2021, de autoria do
deputado Mauro Moraes (PSD),
institui o Programa Estadual
"Adote um animal", com oferta
de ações preventivas, educativas
e assistência aos animais que
aguardam por adoção em abrigos ou centros de zoonoses.
De acordo com o autor, o
objetivo da proposta em tramitação no Legislativo Estadual é
aumentar o número de adoções
de animais em todo o território
estadual através da oferta de diversos serviços gratuitos para os
pets que aguardam por um novo
lar. Dentre as ações a serem oferecidas pelo programa estão:
atendimento veterinário, incluindo tratamento clínicos, cirúrgicos e principalmente castrações; doação de insumos e equi-

ORLANDO KISSNER/ALEP

Proposta inclui oferta gratuita de serviços para Pets durante feiras de adoção promovidas com o selo "Adote um Animal"

É muito importante que animais que estão em abrigos
temporários recebam todos os cuidados necessários para seu
bem-estar e também para que as chances de adoção sejam maiores

pamentos necessários para o
funcionamento de espaços que
abrigam animais (ração, produtos de limpeza e medicamentos).
"O objetivo do programa é
promover campanhas para incentivar pessoas físicas e jurídicas a participarem de ações

voltadas ao bem-estar dos animais que aguardam por adoção,
quer seja oferecendo gratuitamente atendimento clínico a um
animal, no caso de um doador
veterinário, ou através do pagamento de serviços ou ração.
Neste último caso, qualquer pes-

soa física pode contribuir", explica Moraes.
É muito importante que animais que estão em abrigos temporários recebam todos os cuidados necessários para seu
bem-estar e também para que as
chances de adoção sejam maiores. Conforme o texto do projeto, pessoas físicas e ou jurídicas poderão, em parceria com
poder público ou com seu apoio
organizar campanhas relativas
ao bem-estar animal, como eventos de adoção, campanhas educativas sobre tutela responsável
e bem-estar animal. Pessoas ou
empresas participantes do programa poderão divulgar, com
fins promocionais, publicitários
e de marketing, as ações praticadas em benefício da ação ou
campanha do Programa Estadual "Adote um Animal".

Publicações
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A BRA - Brasimold Ltda torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Pinhais, a Licença de Operação para serviços de usinagem, tornearia e solda instalada Rua
Santo Inácio, 874 - Pinhais/PR - CEP: 83.324-080.

LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL SIMPLIFICADA
A APS AUTOMOTIVA LTDA torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA/Pinhais a Licença Ambiental Municipal Simplificada para serviços de manutenção, reparação mecânica de veículos automotores e comércio varejista de peças,
acessórios, pneumáticos e câmaras-de-ar, sito à Rua Mandaguari, n°
297, bairro Emiliano Perneta, município de Pinhais/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
A BRA - Brasimold Ltda torna público que irá requerer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Pinhais, a Renovação da
Licença de Operação para serviços de usinagem, tornearia e
solda instalada Rua Santo Inácio, 874 - CEP: 83.324-080
Pinhais/PR.

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

Horóscopo do Dia
ÁRIES - O teu relacionamento propende a ficar
inseguro neste momento
de tanta tensão na sua
vida. As questões que
envolvem a sorte estarão
bem conectadas a você
agora.
TOURO - No seu cerne
encontrará as repostas
que você precisa para sair
de uma estagnação horrível para neste momento.
GÊMEOS - Nas conversas
que você tiver com as pessoas ao seu lado, só deverá explanar as coisas
que realmente precisa dizer agora.
CÂNCER - As coisas que
você vier vivenciar neste
dia, farão com que reflita
sobre a melhor maneira
de lidar com intempéries.
LEÃO - Surgirá de dentro do seu coração uma
vontade de viver em glória agora para seguir. O
que ocorrer no planeta
Netuno tende a ser favorecido pelos eventos no
nosso imperial astro rei.
VIRGEM - Ao demonstrar o que você sente estará com o coração mais
aberto e iluminado pelo
planeta Netuno agora.
Não haverá ponta soltar
agora para você crescer
ainda mais naquilo que
você tanto acredita.
LIBRA - Um universo
mais diplomático será o
ideal para que você tenha
um resultado mais coerente para a sua vida agora.
ESCORPIÃO - O que estiver conectado no campo da paixão irá fazer o
seu coração transbordar
de emoção. O planeta
Urano irá melhorar e
muito a sua relação tornando tudo possivelmente mais apaixonante.
SAGITÁRIO - Mostrará
uma boa disposição para
conseguir ampliar os
seus ideais neste seu
grande momento de intrigas.
CAPRICÓRNIO - Seus
pensamentos ficarão um
pouco confusos por causa da Lua neste momento soturno. Ficará vulnerável neste momento aos
desejos de algumas pessoas na sua vida.
AQUÁRIO - O planeta
Mercúrio irá transformar
você muito em relação ao
que o elemento Fogo tem
feito com você agora. Um
arco íris muito iluminador irá conduzir você
para um novo e bom
rumo.
PEIXES - O seu sistema
respiratório irá estará de
certa forma comprometido agora, nesta fase tão
ruim. O planeta Netuno
irá ajudar você agora,
para que não tenha mais
problemas durante o dia.
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Aprenda a melhorar o relacionamento
com idosos com Alzheimer
O

envelhecimento da população vem ocorrendo de maneira acelerada e os casos de demência se tornaram um dos principais desafios nas casas com idosos
que requerem cuidados especiais.
Segundo dados recolhidos pelo Instituto Alzheimer Brasil dos relatórios da Associação Internacional de
Alzheimer, estima-se que a cada 3,2
segundos, um novo caso de demência é detectado no mundo e a previsão é de que em 2050 serão 152 milhões de pessoas afetadas, sendo a
doença de Alzheimer a causa mais
frequente de demência. Muito comum, a doença tira a autonomia e a
independência das pessoas, afetando, sobretudo emocionalmente, toda
a família. Pensando nisso, a equipe
da Home Angels, preparou algumas
dicas para melhorar o convívio:
- Mantenha uma conversa agradável - a confusão mental é característica da doença, por isso,

DIVULGAÇÃO

A cada 3,2 segundos um novo caso de demência é detectado no mundo e saber lidar com as etapas desse momento pode contribuir para qualidade de vida do idoso

A doença tira a autonomia e a independência das pessoas,
afetando, sobretudo emocionalmente, toda a família

manter um diálogo com o idoso torna-se desafiador, mas é possível estimular uma conversa agradável
através de frases curtas, simples e
objetivas.

- Lidando com as perguntas repetitivas - não fique lembrando ao
idoso que estas questões já foram
feitas, responda sucintamente e
use frases com poucas palavras.

- Aproveite as habilidades do idoso - estimule a pessoa nos afazeres, por exemplo: se ela era professora de português, peça ajuda
para fazer a lista do mercado, pergunte se ela pode te ensinar crochê ou montar um quebra-cabeça, assim, vai se sentir útil e ficar feliz em contribuir.
- Peça ajuda - Conte ao idoso tudo
que vai fazer com ele e peça sua
ajuda. Pode usar frases como:
'vou tirar sua camiseta, me ajude' ou 'vou te levantar da cama,
apoie seu braço para me ajudar'.
- Crie rotina - elabore uma agenda
semanal e crie lembretes para
evitar erros na hora das medicações e recordar atividades programadas de forma a não perder
o compromisso.
- Tenha empatia - pergunte como
o idoso se sente, o que tem vontade e quais são as preferências.
Dê valor a opinião dele.
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Ivete Alexandre
Parabéns, Ivete
Alexandre,
minha
companheira
no Rotary Club
de Pinhais, que
completa idade
nova nesse
sábado (1º).
Desejo que seja
uma data
inesquecível e
o início de um
novo ciclo em
sua vida, que
seja um dia
cheio de
felicidade e
muitas
realizações!

Hayara Lima
Hayara Lima, que nesta sexta-feira
(30) 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!

Alexandre Martins

Cumprimentos do jornal ao competente advogado
Alexandre Martins que aniversaria nesta sexta-feira (30).
Desejo a você muita saúde, paz e sucesso!

Franciele Mota

Camila Dias

Patricia Michele

Viviane Montargii

Felicitações à sorridente Franciele
Mota que completa mais um ano de
vida nesse sábado (1º). Desejo a você
muita saúde, amor, felicidade e sucesso sempre!

Camila Dias, quero parabenizá-la
por seu aniversário nesta sexta-feira
(30). Espero que seus desejos se realizem, pois, pessoas especiais como
você merecem sempre o melhor!

Quem soprou as velinhas nessa
quinta-feira (29) foi a bela Patricia
Michele. Desejo a você muita saúde e
realizações!

Desejo toda felicidade do mundo
para minha querida amiga, Viviane
Montargil, moradora de Pinhais e exdiagramadora do Agora Paraná. Que
você realize todos seus sonhos e aproveite bastante esse 1º de maio.

