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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-
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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.

