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Pinhais

Estado

Calçadas trazem mais
segurança e contribui
com o meio ambiente

Com nova remessa, Paraná
vai intensificar vacinação
de domingo a domingo
PMP

Tecnologia desenvolvida em Pinhais é permeável
e não deixa acumular água nos dias de chuva

PREVISÃO
DO TEMPO
DIVULGAÇÃO

GILSON ABREU/AEN

PÁGINA 6

Governador Carlos Massa Ratinho Junior com Secretário da saúde
Beto Preto distribuição 12 lote de vacinas no Paraná

PÁGINA 11

Curitiba

Quatro Barras

Prefeitura adquire ambulância
para atendimento de emergências

Feira de orgânicos volta ao
Passeio Público no sábado

PMQB

PEDRO RIBAS/SMCS

Máxima 26 graus e mínima 14 graus
em Curitiba e RMC.
Na imagem Palácio Iguaçu.

Na sexta-feira as condições
do tempo seguem muito parecidas com os dias anteriores.
Porém, com a mudança na direção dos ventos na região litorânea, a nebulosidade perde
força e o sol aparece também
neste setor. O dia amanhece com
temperaturas amenas entre a
Região Metropolitana de Curitiba, Campos Gerais e o centro-sul do Estado, mas no decorrer da tarde as temperaturas ficam agradáveis. Não
se descarta presença de nevoeiros pela manhã. Na maior
parte do interior predomínio
de sol, com temperaturas elevadas à tarde.
Dólar/Euro Cotações (em R$)
MOEDA

COMPRA

VENDA

Euro

6,638

6,640

Dolar Com.

5,573

5,574

Dolar Tur.

5,593

5,730

O veículo será destinado à operacionalização do
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

PÁGINA 4

Cascavel

Paranhos recepciona ginasta
convocada para seleção
Paranhos disse que a convocação da atleta cascavelense
para representar o Brasil é um exemplo de resistência
e persistência após um ano atípico e adverso

A feira será das 7h às 12h

PÁGINA 9

Tecpar certifica Complexo
Turístico Itaipu com ISO 9001

O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) concedeu
à Fundação Parque Tecnológico Itaipu Brasil (PTI-BR),
localizado em Foz do Iguaçu, a certificação
do sistema de gestão da qualidade ISO 9001:2015

PÁGINA 14

Abril Azul: Desafios que a pandemia do novo coronavírus representa para as crianças autistas

PÁGINA 14
PÁGINA 15
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Cascavel

Feira do Teatro volta a funcionar
neste domingo (11)

Vereadores pedem funcionamento de
restaurantes até às 22h na bandeira laranja
GERALDO BUBNIAK/AEN

Medidas de combate ao coronavirus continuarão sendo adotadas pelos feirantes
PREFEITURA DE CASCAVEL

Uma nova flexibilização nas medidas restritivas estabelecidas pela prefeitura durante a vigência da bandeira laranja - retomada no dia 5 de abril - foi debatida pelos vereadores nesta quarta-feira (7). A Câmara Municipal de Curitiba
(CMC) aprovou duas sugestões de alteração no decreto
municipal 650/2021, para que restaurantes possam ficar
abertos por mais duas horas, encerrando seu atendimento
para consumo no local às 22 horas, ao invés de 20 horas. O
debate, que durou cerca de uma hora, ocorreu na segunda
parte da ordem do dia, quando outras indicações ao Executivo também foram aprovadas. Uma das sugestões foi apresentada por Alexandre Leprevost (SD), que argumentou que
as medidas de flexibilização têm sido importantes para a
economia, com várias sugestões feitas em plenário acatadas
pela Prefeitura de Curitiba e que "aliviaram a situação complicada de muitas pessoas que estavam passando por dificuldades".

Saúde autoriza 107 leitos de UTI Covid-19 no Paraná
O Ministério da Saúde autorizou, mais 102 leitos de UTI
adulto e 5 leitos pediátricos ao estado do Paraná para atendimento exclusivo aos pacientes graves com covid-19. A
medida reforça a estrutura hospitalar do Sistema Único de
Saúde (SUS) e dá continuidade ao apoio que a pasta vem
prestando aos estados, municípios e Distrito Federal desde
o início da pandemia.

Proposta prioridade à pessoa
com deficiência na vacina da Covid-19
Projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal de Curitiba (CMC) pretende assegurar à pessoa com deficiência o
direito à prioridade na vacinação contra o novo coronavírus. De iniciativa do vereador Pier Petuzziello (PTB), a proposta de lei contempla as pessoas com deficiência física,
intelectual, visual, auditiva, múltipla e transtorno do espectro autista (TEA). Conforme a proposição, o direito seria
assegurado tão logo "houver a disponibilização de vacinas
pelas entidades sanitárias do país e a distribuição do Sistema Único de Saúde". O projeto atribui ao órgão do Executivo municipal responsável pela política de saúde a definição
dos fluxos e critérios para a comprovação da condição de
deficiência.

Saúde distribui mais 4,4 milhões de doses de vacinas covid-19
Mais um lote de vacinas covid-19 será entregue pelo Ministério da Saúde a todos os estados e Distrito Federal para
reforço da campanha de vacinação. A partir desta quintafeira (8), estão sendo enviadas 4.416.550 milhões de doses
para todo o Brasil de forma proporcional e igualitária:
2.008.800 da Coronavac, do Instituto Butantan, e 2.407.750
da AstraZeneca/Oxford, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) - os dois imunizantes são produzidos no Brasil com
matéria-prima importada.

09 de Abril
Dia Nacional do Aço; Dia de Santa Maria de Cléofas.

A Feira do Teatro acontece no estacionamento do Teatro Municipal

D

epois de mais de trinta dias suspensa por
conta das medidas de combate ao coronavirus, a Feira
do Teatro de Cascavel, volta
a funcionar, neste domingo
(11), das 08h às 13h, mas
observando todos os cuidados e protocolos contra a
Covid-19, como uso de máscara, distanciamento, redução no número de mesas
para consumo de alimentos
e público.
A Feira do Teatro acontece no estacionamento do

Teatro Municipal e tornouse ao longo de sua implantação um ponto de encontro
das famílias cascavelenses e
também de municípios da
região que visitam a cidade.
Nesta retomada da feira,
os visitantes poderão ter
acesso às 60 barracas onde
são comercializados produtos como artigos de coleção,
artesanato, brechó, e oito
food trucks que servem lanches, café, sucos, entre outros alimentos. "A praça de
alimentação estará aberta,

porém de forma restrita
quanto as mesas e cadeiras,
para que não haja aglomeração e possamos manter todos os protocolos de saúde",
explicou Lucas Souza, diretor de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico de Cascavel.
A Feira do Teatro é dedicada à exposição e comercialização de produtos artesanais, o que estimula a atividade cultural e econômica
com geração de trabalho e
renda.
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São José dos Pinhais

Inovação: árvores do Paço Municipal
agora são identificadas através de QR Code
ções sanitárias e paisagem
da cidade", disse o secretário de Meio Ambiente,
Wagner Luiz Zaclikevis.

PMSJP

A

Prefeitura de São
José dos Pinhais não
para de inovar. Por meio
da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente (Semma), foram desenvolvidos
QR Codes com identificação de todas as árvores do
Paço Municipal. A instalação das placas com os
códigos, aconteceram no
início desta semana.
"No QR Code, disponível em forma de placa,
constam todas as informações da árvore em questão,
incluindo se há risco de queda ou praga, e até mesmo
para controle de condi-

A instalação das placas aconteceram no início desta semana

Colombo

COMO FUNCIONA?
Para conferir todas as
informações, basta apontar
a câmera do celular para o
QR Code disponível na árvore e clicar no link
(ecoglobal.eco. br) que
aparecerá na sua tela. Entre as indicações do código estão: localização da
árvore, nome popular,
nome científico, local de
origem, poda de condução e diagnóstico.

Pinhais

Audiência Pública sobre o Plano
Plurianual 2022-2025 e LDO 2022
será realizada em transmissão online
ROBERTO DZIURA JR/PMP

Antipó é realizado em rua
próxima à trincheira do Atuba
Via de acesso foi criada atendendo a solicitação dos moradores da região
PMP

Será realizada a apresentação das principais informações relativas ao tema

A apresentação do Plano
Plurianual 2022-2025 e Lei de
Diretrizes Orçamentárias 2022,
acontecerá nesta sexta-feira
(09), as 15 h, e por conta da
Covid-19, terá alteração no
formato de realização, que
anteriormente seria no plenário da Câmara Municipal de
Vereadores ficando sob o formato abaixo:
Na mesma data e horário
será disponibilizado nas redes
sociais oficiais da Prefeitura
Municipal de Colombo, com
o LINK para acesso à transmissão pelo Youtube.

Durante a transmissão será
realizada a apresentação das
principais informações relativas ao tema e em seguida também disponibilizado ao público o endereço de e-mail para
encaminhamento de sugestões e dúvidas que serão recebidos até o dia 13/04/2021.
A medida adotada para
transmissão e realização da
reunião está em conformidade ao Decreto Municipal
n°051/2021, evitando riscos
de contaminação, a fim de
evitar aglomerações durante a
audiência.

A via de acesso foi criada atendendo a solicitação dos moradores da região

Nesta semana, a Prefeitura de Pinhais, por meio da
Secretaria Municipal de
Obras Públicas (Semop), realiza a aplicação de antipó
na rua recentemente aberta
próxima à Estrada da Graciosa e na trincheira com Co-

lombo, às margens do Rio
Atuba, na divisa com Curitiba.
Esta via de acesso foi criada atendendo a solicitação
dos moradores da região que
tinham dificuldades para sair
do bairro após a construção

da trincheira. Antes do antipó, a equipe da Semop realizou o reforço da base, drenagem, limpeza às margens
do Rio e construção de talude, este contribui para evitar alagamentos em dias chuvosos.
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Prefeitura de Quatro
Barras recebeu a Ambulância Bravo para o atendimento de emergências.
O veículo será destinado à operacionalização do
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência,
após a conclusão dos trâmites para efetivação do convênio. Mas já de imediato, a
ambulância dará um reforço significativo nos atendimentos médicos realizados
pela Secretaria Municipal
de Saúde.
A ambulância Bravo é
equipada com sistema de
oxigênio, maca retrátil, cadeira de rodas, prancha de
imobilização para resgate e
salvamento, GPS e rádio
transmissor e receptor. O
veículo foi adquirido com
recursos repassados pela
Câmara Municipal de Quatro Barras, via emenda parlamentar, e recursos da Pre-

PMQB

Prefeitura de Quatro Barras adquire
ambulância para atendimento de emergências

O veículo será destinado à operacionalização do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

feitura, fruto da união dos
dois poderes. O investimento soma R$ 237.900,00, dos

quais R$ 170 mil são provenientes do Poder Legislativo e cerca de R$ 68 mil de

recursos da Prefeitura. Ao
receber a ambulância nesta
manhã, o prefeito Loreno

Tolardo ressaltou a importância da atuação dos profissionais de Saúde e falou
do compromisso de efetivar
o convênio do SAMU.
"É um investimento importante, necessário, mas
aqui faço um parênteses. A
ambulância não faz nada
sozinha, vamos precisar
mais uma vez dos valorosos
profissionais de Saúde na
utilização deste bem e no
atendimento prestado a nossa população", disse.
Tolardo enfatizou que a
regularização do SAMU 192
é um dos objetivos da nova
gestão.
"Nosso compromisso é
dar efetivação a este convênio, dentro de todo o processo legal, e disponibilizar
de fato à população o serviço 192, fazendo com que o
SAMU realmente seja implantado no município",
destacou o prefeito.

Campina Grande do Sul

A Secretaria da Educação do Município de Campina Grande do Sul, vem realizando a distribuição de
kits alimentícios para os
alunos matriculados na
Rede de Ensino Municipal.
Mesmo sem aulas presenciais, a prefeitura garante a entrega dos "kits merenda" compostos de arroz,
feijão, macarrão, fubá,
óleo, leite em pó, farinha de
trigo, açúcar e biscoito aos
estudantes que se encontram em situação de vulnerabilidade social.
A entrega se faz através
de cada unidade de ensino,
que faz contato com os responsáveis informando data
e horário e local para comparecimento e retirada dos
alimentos e assim evita-se
a concentração de pessoas

DIVULGAÇÃO

Alunos da Rede de ensino
municipal não ficam sem merenda

A entrega se faz através de cada unidade de ensino

ao mesmo tempo nos locais
de entrega.
A Secretária da Educação
Simone Ferrarini explicou
que todas as medidas de prevenção estão sendo adotadas a fim de garantir a segurança das famílias e dos profissionais envolvidos; "Adotamos todas as medidas preventivas necessárias para
essa ação que está sendo um
apoio para as famílias que se
encontram em situação de
vulnerabilidade social, pois
sabemos que há crianças que
se alimentam das refeições
oferecidas na escola."
É bom lembrar que os
dias e horários de entrega
dos kits variam e são comunicados previamente pela
direção de cada unidade, diretamente aos pais ou responsáveis dos alunos.
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Campina Grande do Sul

C

ampina Grande do Sul foi
uma das primeiras cidades
da RMC com a ação de vídeoaulas e lives de exercícios físicos,
sendo visualizadas por mais de
15 mil pessoas.
Com todo esse sucesso, a Secretaria Municipal de Esporte,
Lazer e Turismo - SETUR de
Campina Grande do Sul, retomou na última terça feira 06/04,
as aulas on-line com atividades
físicas publicadas semanalmente na página do Facebook.
O projeto tem por objetivo levar "esporte e qualidade de vida,
em seu local, onde você em se-

DIVULGAÇÃO

Prefeitura retoma vídeoaulas de
atividades físicas para a população

Essas aulas ficarão salvas para que a população possa
realizar as atividades nos dias e horários de sua preferência

gurança, possa praticar sob a orientação de um profissional!"
Toda terça-feira, sempre às
17h, um novo vídeo com orientações de atividades físicas será
publicado no Facebook do Esporte campinense. Essas aulas ficarão salvas para que a população
possa realizar as atividades nos
dias e horários de sua preferência.
As atividades são pensadas
para todas as idades, com o objetivo de manter crianças, adolescentes, adultos e idosos praticando atividade física em seu local
de preferência.

A pesquisa realizada pelo
Procon de São José dos Pinhais
está mapeando as áreas de telefonia e internet que não estão
funcionando ou que o sinal está
oscilando muito.
O PROCON vai solicitar que
as operadoras invistam em mais
infraestrutura para melhorar o
sinal na cidade e solicitar que
os consumidores sejam informados antes da contratação dos
serviços da existência de áreas
e sombra no seu bairro.
As empresas podem ser multadas pelo PROCON caso não

PMSJP

Guatupê: Procon de São José dos Pinhais realiza
pesquisa para mapear áreas de telefonia e internet

O Procon estará com a ação em todos os bairros do município

apresentam proposta de melhorias do sinal, além de reclamação formal junto a ANATEL.
Para participar da pesquisa,
clique no link abaixo, informe
nome, número de telefone/celular, endereço, bairro/CEP, operadora contratada e responda as
perguntas do PROCON-SJP.
O Procon de São José dos Pinhais estará com a ação em todos os bairros de São José dos
Pinhais, de 15 em 15 dias, a
qual teve início na região da
Borda do Campo e agora no
Guatupê.
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Pinhais

Colombo

Calçadas trazem mais segurança
e contribui com o meio ambiente
Tecnologia desenvolvida em Pinhais é permeável e não deixa acumular água nos dias de chuva

Autoridades homenageiam
Atletas colombenses
da marcha atlética
PMC

PMP

A

A calçada em concreto poroso, conhecida como ecológica, é uma tecnologia desenvolvida em Pinhais

Prefeitura de Pinhais,
por meio da Secretaria
Municipal de Obras Públicas
(Semop), realiza calçadas
com concreto poroso em diversos bairros da cidade.
Nos últimos dias as equipes terceirizadas avançaram
nos trabalhos que realizam
na Rua Wanda dos Santos

Mallmann (Centro) e Humberto de Alencar Castelo Branco (Jardim Amélia).
Esta última receberá ainda ciclovia em um dos lados da
via. No Jardim Amélia outras
ruas receberam, recentemente, calçada, entre elas a Ruas
Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e Afonso Pena.

A calçada em concreto
poroso, conhecida como
ecológica, é uma tecnologia
desenvolvida em Pinhais
que é permeável - não acumulando água nos dias de
chuva, seu custo de construção é similar às tradicionais e requer pouca manutenção.

Piraquara

A Secretaria Municipal de
Saúde de Piraquara, convoca
toda população acima de 65
anos, que ainda não recebeu
a primeira dose da vacina contra COVID-19, para que no
sábado, dia 10 de abril, compareça ao Complexo Vila da
Cidadania para vacinação.
Ressaltamos que não é necessário cadastro prévio, porém é obrigatório apresentar
um documento com foto,
CPF e comprovante de residência. A vacinação ocorrerá
das 08h30 às 11h50 e das 13h
às 16h.
Neste sábado, os idosos
que já receberam a primeira
dose do imunizante e tem sinalizada a data do dia 10 na
carteira de vacinação, tam-

DIVULGAÇÃO

Idosos acima de 65 anos que ainda
não receberam a vacina contra COVID
serão imunizados neste sábado

A vacinação ocorrerá das 08h30 às 11h50 e das 13h às 16h

bém devem comparecer munidos dos documentos pessoais e carteirinha. Ressaltamos
que o cronograma de vacinação para novas faixas etárias,

depende da chegada de novas
doses do imunizante. Acompanhe os canais oficiais da
Prefeitura de Piraquara para
mais informações.

A atleta de Marcha Atlética, Gabrielly Cristina foi convocada
para representar o país na Seleção Brasileira, na Copa
Pan-Americana de Marcha do Equador nos dias 8 e 9 de maio

Depois de cumprir intensos períodos de treinamentos
e brilharem nas pistas de atletismo em várias localidades,
inclusive fora do País, chegou
a vez dos integrantes da equipe do atletismo colombense
na modalidade da marcha
atlética receberem o reconhecimento das autoridades da
sua cidade.
Acompanhado do Vice
Prefeito e secretário interino de Esporte Cultura Lazer
e Juventude Professor Alcione, o Prefeito Helder Lazarotto compareceu ao Ginásio de Esportes no Bosque da Uva onde foi recepcionado pelo Diretor de Esportes Marcelo Nunes Monteiro, pelo professor Rodrigo Brun e atletas. Neste encontro, o Prefeito homenageou atletas da modalidade de

Marcha Atlética pelos excelentes resultados obtidos na
última Copa Brasil de Marcha
atlética, onde todos os integrantes da equipe conquistaram medalhas.
Outro destaque que recebeu homenagem foi a atleta
Thaliane Janaína que conquistou medalha de ouro na categoria sub18 5km.
SELEÇÃO
A recém-convocada para a
Seleção Brasileira na categoria sub20, atleta Gabrielly
Cristina recebeu homenagens
e o incentivo dos presentes
desejando sucesso na representação do Brasil nos próximos dias 08 e 09 de maio na
cidade de Guayaquil no Equador, quando disputará a prova dos 10 km na Marcha Atlética.
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Proposta reinserção da pessoa em
situação de rua no mercado de trabalho
P

roposta de lei em
tramitação na Câmara Municipal de Curitiba (CMC) propõe um
instrumento para a reinserção das pessoas em situação de rua no mercado
de trabalho. Conforme o
projeto, de iniciativa do
vereador Jornalista Márcio Barros (PSD), os órgãos da administração
pública municipal direta
e indireta poderiam exigir
que empresas vencedoras
de licitações os contratem
para a execução de obras
ou serviços.
A matéria também contempla, caso o objeto da
contratação seja compatível com a utilização de
mão de obra básica, as pessoas sem registro na carteira de trabalho há mais
de três anos. O autor, que
preside a Comissão de Direitos Humanos, Defesa
da Cidadania e Segurança
Pública da CMC, alerta ao
aumento da população
em situação de rua e em
situação de desemprego
como consequência da
pandemia da Covid-19.
"No contexto atual se
faz necessária a possibilidade de que todas as empresas que prestem serviços ou obras formalizadas
através de contratos com
a Municipalidade, e que
para isto recebem uma
justa remuneração, sejam
trazidas para contribuírem
numa importante etapa de
reinserção dessa população na sociedade civil",
acrescenta Barros.
A proposta é que as
pessoas em situação de

RODRIGO FONSECA/CMC

Ideia é que empresas vencedoras de licitações abram vagas à pessoa em situação de rua e a desempregados há mais de 3 anos

Um dos argumentos para a contratação prioritária é o aumento da vulnerabilidade pela pandemia

rua ou desempregadas
correspondam a pelo menos 1% do pessoal alocado para a execução do
contrato com a administração municipal. Seria
dada prioridade à pessoa
em situação de rua e, caso
não haja candidatos que
preencham os requisitos,
aos desempregados.
"Em casos de pessoa
em situação de desemprego, esta lei não se aplica
para primeiro emprego ou
a pessoas que não tenham
nenhum registro em carteira", acrescenta o texto.
Se aprovada pelos vereadores e sancionada pelo
prefeito, a lei entrará em
vigor a partir da publicação no Diário Oficial do

Município (DOM). A regulamentação, se necessária, seria feita no prazo de
até 60 dias após a sanção.
MESA SOLIDÁRIA
Um dos temas de maior repercussão nas sessões plenárias desta semana foi a mensagem do
Executivo para regulamentar o programa Mesa
Solidária e a distribuição
de alimentos às pessoas
em situação de vulnerabilidade. A redação original
previa a aplicação de multa aos voluntários que infringissem as regras, dispositivo suprimido no
substitutivo encaminhado à Casa na última terçafeira (8).

O projeto será debatido
em audiência pública no
dia 22 de abril, proposta
pelo Jornalista Márcio
Barros. A atividade contará com a participação de
representantes do poder
público e da sociedade civil e terá transmissão, em
tempo real, pelos canais
do Legislativo no YouTube, no Facebook e no Twitter.
TRAMITAÇÃO
Protocolado no dia 3 de
março, o projeto foi será
instruído pela Procuradoria Jurídica (Projuris) e
depois receberá parecer da
Comissão de Constituição
e Justiça da CMC. Se acatado, passará pela avalia-

ção de outros colegiados
permanentes do Legislativo, indicados pela CCJ de
acordo com o tema da proposta. Durante essa etapa,
podem ser solicitados estudos adicionais, juntada
de documentos, revisões
no texto ou o posicionamento de outros órgãos
públicos. Após o parecer
das comissões, a proposição estará apta para votação em plenário, sendo
que não há um prazo regimental para a tramitação
completa. Caso seja aprovada, segue para a sanção
do prefeito para virar lei.
Se for vetada, cabe à Câmara dar a palavra final se mantém o veto ou promulga a lei.
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Fazenda Rio Grande

Campanha de Vacinação contra a gripe
terá início segunda-feira, 12 de abril
Secretaria Municipal
de Saúde participou
nesta manhã, de reunião técnica virtual com a Secretaria
Estadual de Saúde, onde foram repassadas as orientações
sobre a 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a
Influenza que terá início dia
12, e seguirá até 19 de julho.

-

DIVULGAÇÃO

A

-

QUAIS AS MUDANÇAS
NESTA CAMPANHA EM
RELAÇÃO À DO ANO
PASSADO?
Este ano, pela primeira vez
os idosos não serão vacinados
na primeira etapa da vacinação da Influenza pois, neste
momento o grupo ainda está
sendo atendido com a dose
contra a Covid-19, mas terão
suas doses garantidas na segunda etapa da campanha,
segundo o Ministério a Saúde.
No ano passado, adultos
de 55 a 59 anos foram incluídos entre o público-alvo. Mas,
em 2021, eles deixaram de
integrar os grupos prioritários. As doses serão oferecidas
para idosos com mais de 60
anos e a outras turmas.

A vacinação contra a gripe será dividida em três etapas

SERÁ DISTRIBUÍDA?
A vacinação contra a gripe será dividida em três etapas.
A partir do dia 12 de abril:
crianças, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores de saúde;
A partir do dia 11 de maio:
idosos com 60 anos ou mais
e professores;
Do dia 9 de junho e até o 9
de julho: pessoas com comorbidades ou deficiências permanentes, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, membros das
forças de segurança e do exército, funcionários do sistema
prisional, jovens de 12 a 21

QUAIS AS FASES DA
CAMPANHA E EM
QUE ORDEM A VACINA

anos sob medidas socioeducativas e população privada
de liberdade
CONFIRA A LISTA
COMPLETA DE QUEM
QUE PODE SE VACINAR
GRATUITAMENTE
PELO SISTEMA ÚNICO
DE SAÚDE (SUS):
- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idadeGestantes e puérperas
- Povos indígenas
- Trabalhadores da saúde
- Idosos com 60 anos ou
mais
- Professores das escolas públicas e privadas
- Indivíduos com deficiência permanente

-

Profissionais das forças de
segurança e salvamento
(bombeiros, policiais…)
Forças armadas
Caminhoneiros
Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário
Trabalhadores portuários
Funcionários do sistema
prisional
Jovens de 12 a 21 anos
sob medidas socioeducativas
População privada de liberdade
Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e
outras condições clínicas
especiais.

VEJA QUAIS DOENÇAS
CRÔNICAS PERMITEM A
VACINAÇÃO PELO SUS:
- Diabetes
- Obesidade
- Doenças respiratórias crônicas (asma, DPOC, fibrose cística…)
- Doenças cardíacas crônicas (hipertensão, insuficiência cardíaca…)
- Doenças hepáticas crônicas (hepatites, cirrose…)
- Doenças neurológicas crônicas (AVC, paralisia cerebral, esclerose múltipla…)
- Imunossupressão (pessoas
com o sistema imunológi-

co prejudicado por enfermidades ou medicamentos)
- Indivíduos transplantados
- Portadores de trissomias
(Síndrome de Down, Síndrome de Klinefelter.
O secretário de Saúde Anderson de Rezende, alertou
sobre a importância de gestantes e crianças tomarem a
vacina contra a gripe logo no
início da campanha:
"Estes grupos, ainda não
foram contemplados com a
vacina contra Covid-19 e precisam de proteção, estando
vacinados contra a gripe, caso
apresentarem síndrome gripal
posteriormente, teremos melhor parâmetro para a avaliação clínica e suspeição da
Covid-19", afirmou. A Vigilância em Saúde orienta que
não é recomendada a aplicação das duas doses simultaneamente. A orientação, neste momento, é priorizar a imunização contra a Covid-19 e
de se respeitar o intervalo de
14 dias entre as vacinas.
Em campanhas anteriores,
as vacinas que sobraram foram distribuídas para a população geral. Esta informação
será repassada, caso haja a liberação de doses remanescentes ao final da campanha.

Como parte integrante de
um programa de apoio, coordenado pela prefeita Nina Singer e secretário de Governo,
Thiago Bührer, aos munícipes
e comércios em geral no combate ao Covid-19, a Secretaria Municipal de Habitação
está realizando algumas ações
de orientação e cuidados de
prevenção ao vírus nos supermercados e mercados da cidade. Também em complemento a este programa, a Defesa Civil, que faz parte da estrutura interna da Secretaria
de Habitação, já distribuiu
cerca de 10 mil kits de máscaras e álcool em gel em vários locais, principalmente
onde se busca aumentar a
consciência sobre esses cuida-

PMSJP

Defesa Civil de São José dos Pinhais já distribuiu quase 10 mil
kits de máscaras e álcool em gel em áreas de vulnerabilidade

O objetivo é de incentivar o uso de máscaras e álcool em gel durante este período mais crítico da pandemia

dos e incentivar o uso de máscaras e álcool em gel durante
este período mais crítico da pan-

demia. Locais que já foram distribuídos os kits: Independência,
Jardim Modelo, Jardim Alvore-

cer no Quississana, Krichak,
Antares, Santa Clara, parte do
Fátima, São Judas Tadeu, Cos-

teirinha, além de associações
como a Nossa Senhora do
Amparo, Sinditax e o repasse
para a Secretaria de Assistência Social.
"Estamos entregando de
casa em casa e é gratificante
ver o brilho no olhar de uma
pessoa, ao receber a orientação sobre o uso e os cuidados
de higiene e proteção no combate ao Covid-19. Ainda faltam vários lugares a serem
feitos e estão sendo levantados todos aqueles com maiores riscos de vulnerabilidade
e de população carente", disse o Secretário Adriano
Mühlstedt, que tem participado diretamente na distribuição, além de equipes da Defesa Civil e Habitação.
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CINE PASSEIO

Cine Passeio exibe Apocalypse Now

O Capitão Willard (Martin Sheen) recebe a missão de
encontrar e matar o comandante das Forças Especiais,
Coronel Kurtz (Marlon Brando), que aparentemente enlouqueceu e se refugiou nas selvas do Camboja, onde
comanda um exército de fanáticos. Para saber mais acesse o site do Cine Passeio.

Informe registra mais 4.777 casos
e 374 mortes pela Covid-19 no Paraná
Secretaria da Saúde atualiza os dados acumulados do monitoramento da doença no Estado: são 868.567 diagnósticos confirmados e 18.375 óbitos desde o início da pandemia
tos da rede particular (298 em
UTI e 207 em enfermaria).
Há outras 2.551 pessoas
internadas, 1.628 em UTI e
923 em enfermaria, que aguardam resultados de exames.
Elas estão em leitos das redes
pública e particular e são consideradas casos suspeitos de
infecção pelo Sars-CoV-2.

AEN

M

ais 4.777 casos de Covid-19 e 374 mortes
foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde em
boletim emitido nesta quintafeira (8). Os números são referentes a meses ou semanas
anteriores e não representam
a notificação das últimas 24
horas. Os dados acumulados
do monitoramento da doença mostram que o Paraná
soma 868.567 casos confirmados e 18.375 óbitos desde
o início da pandemia.
Os casos confirmados divulgados nesta quinta-feira
são de abril (3.344), março
(1.262), fevereiro (90) e janeiro (27) de 2021 e dos seguintes meses de 2020: abril (2),
maio (1), julho (4), agosto (2),
setembro (5), outubro (4),
novembro (14) e dezembro
(22).

Atualmente há 2.536 pacientes com diagnóstico confirmado internados

VACINA
A Secretaria da Saúde possui um vacinômetro atualizado em tempo real à medida
que os municípios inserem o

número de doses aplicadas no
sistema.
INTERNADOS
O boletim relata que há

2.536 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19
internados. São 2.031 em leitos SUS (976 em UTI e 1.055
em enfermaria) e 505 em lei-

ÓBITOS
A secretaria estadual informa a morte de mais 374 pacientes. São 147 mulheres e 227
homens, com idades que variam de 26 a 99 anos. Os óbitos ocorreram de 4 de abril de
2020 a 8 de abril de 2021.
FORA DO PARANÁ
O monitoramento da Saúde registra 5.405 casos de residentes de fora, sendo que
117 pessoas foram a óbito.

Curitiba

Com a reabertura do Passeio Público esta semana, a
feira de orgânicos volta a
ocorrer no local a partir do
próximo sábado (10), das 7h
às 12h, na Rua Presidente
Faria, 500, esquina com a
Rua Presidente Carlos Cavalcanti, no Centro.
Durante a vigência a bandeira vermelha, a feira ocorreu na Praça 19 de Dezembro.
As feiras livres (diurnas,
noturnas, gastronômicas, orgânicas e Nossa Feira) estão
abertas em Curitiba de segunda a sábado, em diferentes horários, e o uso de máscara é obrigatório. Aos domingos, todos os pontos es-

PEDRO RIBAS/SMCS

Feira de orgânicos volta ao Passeio Público no sábado

A feira será das 7h às 12h

tão fechados, seguindo o atual decreto de combate à covid-19 em vigor na capital.
Desde o início da pandemia, todos os feirantes foram
orientados a dispor álcool
em gel 70% e a reforçar a
prática de lavagem de mão.
Em local visível, são dispostos materiais informativos
sobre como se prevenir. Para
evitar aglomerações em
frente às barracas e aos trailers, há demarcações com
fita adesiva no chão para
manter distanciamento de
1,5 metro entre os fregueses.
É obrigatório o distanciamento próximo aos trailers
que vendem alimentos prontos para o consumo.
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Forças de segurança realizam ação
contra crimes em São José dos Pinhais
I

ntegrantes da Força
Nacional, da Polícia
Civil do Paraná e da Guarda
Municipal de São José dos Pinhais, que atuam no projeto
Em Frente Brasil, participaram de uma ação no município da Região Metropolitana
de Curitiba. Foram presos
quatro homens. Os mandados
judiciais de busca e apreensão
e de prisão foram expedidos
pela Justiça e a ação aconteceu nesta semana.
São José dos Pinhais está
entre os municípios brasileiros incluídos na Força-Tarefa
Em Frente Brasil, coordenada
pelo Ministério da Justiça e
Segurança Pública, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do Paraná. A
força-tarefa envolve a aplicação de efetivos da Força Nacional com as forças federais,
estaduais e municipais para
combater a criminalidade e,
também, de atividades de inclusão social.
Na ação desta quarta-feira, as equipes policiais prenderam quatro homens, (de 38,
34, 27 e 24 anos), investigados pela prática de associação

AEN

Município da Região Metropolitana de Curitiba participa da força-tarefa coordenada pelo Ministério da Justiça.
Nesta ação, foram presos membros de torcida organizada que ameaçavam e agrediam rivais

Os mandados judiciais de busca e apreensão e de prisão foram expedidos pela Justiça e a ação aconteceu nesta semana

criminosa, roubo e disparo de
arma de fogo.
Os presos têm envolvimento em dois crimes distintos ocorridos em fevereiro e
março deste ano. Os investigados são integrantes de uma
torcida organizada de futebol
e teriam agido contra torce-

dores de outro time de Curitiba. De acordo com a Polícia
Civil, o primeiro fato aconteceu no dia 05 de fevereiro no
bairro Cidade Jardim, quando
os quatro presos nesta ação e
outros envolvidos, ainda não
identificados, foram até a residência de uma vítima, fize-

ram ameaças, depredaram e
atiraram contra a casa. A vítima, que estava com a esposa
e filhos, conseguiu se esconder em um dos cômodos até
a chegada da polícia. Os
agressores fugiram do local,
mas foram identificados pelas
vítimas e testemunhas.

O segundo fato, envolvendo os mesmos integrantes da
torcida organizada, aconteceu
em 27 de março. Os quatro
homens e outros dois, ainda
não identificados, agrediram
e levaram os pertences de
duas vítimas, que seriam torcedores de time rival. O fato
ocorreu também ocorreu no
bairro Cidade Jardim, onde as
vítimas foram socorridas por
um homem, que passava pelo
local com um cão da raça pitbull, que conseguiu afastar os
agressores.
Ainda de acordo com a
Polícia Civil, em ambos os
casos, após as práticas delituosas, os agressores fizeram
postagens na internet, com
ameaças às vítimas, além de
se enaltecerem pelas ações
criminosas. Na manhã desta
quarta-feira, durante as buscas feitas pelas forças de segurança nas residências dos
suspeitos, foi encontrada
grande quantidade de material da torcida organizada. E em
uma das residências as equipes acharam um "soco inglês",
além de maconha fracionada
para venda.

Cascavel

Em tempos normais o
acesso à escola por si só já é
um desafio para muitas crianças que moram em áreas rurais. Algumas precisam madrugar para se deslocar até a
parada do transporte escolar
e percorrer longos quilômetros para chegar até uma unidade escolar e ter acesso ao
conhecimento científico,
oportunidade que, em alguns
casos, os pais e familiares não
tiveram na infância. "Os alunos durante as aulas presenciais, percorrem longos trajetos no transporte escolar em
estradas rurais de difícil acesso dentro das fazendas e pequenas propriedades rurais,
que incluem porteiras, mataburros, caminhos dentro de
pastagens em meio ao gado,
morros e matos, pontes de
madeira sobre os rios e riachos
que fazem parte da hidrogra-

PREFEITURA DE CASCAVEL

Escolas Rurais: Quando a vontade de ensinar
e de aprender superam a pandemia

Processo de reinvenção de professores e alunos nas escolas do campo é ainda
mais intenso; União de esforços é fundamental durante as aulas remotas

fia local, extensas áreas de
plantações e paisagens incríveis que existem no território
do nosso município", conta a
coordenadora Rosangela Rubel, da Escola José Bonifácio,

do Distrito de Rio do Salto.
Já em tempos de pandemia, quando todas as esferas
da Educação precisam se reinventar, a realidade do processo de ensino-aprendizagem é

ainda mais desafiadora, desde a entrega das atividades
remotas até o acesso às novas tecnologias, que tanto têm
auxiliado alunos e professores neste período em que as
aulas presenciais estão suspensas. E diante de tantas
mudanças repentinas na rotina escolar, alguns fatores contribuem para que as crianças
do campo permaneçam tendo
acesso à Educação de qualidade e merecem destaque,
como é o caso da parceria ainda mais efetiva das famílias,
a dedicação dos profissionais
da Educação e a força de vontade dos alunos. Em Cascavel
não faltam bons exemplos
como estes!
Conforme o relato de alguns profissionais da Rede
Municipal que atuam em escolas do Campo nem tudo são
flores e algumas dificuldades
ficaram ainda mais evidentes

neste período de isolamento,
por conta da pandemia, como
as diferenças sociais nas comunidades rurais, as dificuldades com relação à cobertura da internet em locais mais
distantes e até mesmo a dificuldade em relação à troca de
experiência entre os professores, já que muitos deles residem longe da escola. "Os desafios foram muitos, principalmente em relação ao difícil contato durante o horário
de trabalho dos professores,
pois muitos pais só acessavam
o grupo no período noturno
ou fim de semana, houve ainda aqueles que não tinham
acesso à internet, apenas
quando vinham para a vila ou
para a cidade", lembra a coordenadora Roseli Fiuza, da
Escola José Silvério de Oliveira, do Distrito de São João do
Oeste.
No entanto, os profissio-
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Com nova remessa, Paraná vai intensificar
vacinação de domingo a domingo
O

Paraná vai intensificar
o processo de vacinação de domingo a domingo
com a distribuição de um
novo lote de imunizantes contra a Covid-19. As 242.050
doses encaminhadas pelo Ministério da Saúde começam a
chegar ainda nesta quinta-feira (8) nas 22 Regionais que
formam o sistema público de
saúde do Estado. O material
será transportado do Centro
de Medicamentos do Paraná
(Cemepar), em Curitiba, por
meio de aeronaves e caminhões.
Essa é a 12ª remessa destinada ao Paraná pelo Governo
Federal. É formada por 127.250
imunizantes da AstraZeneca/
Oxford/Fiocruz e 114.800 da
Coronavac/Butantan. Com o
lote, o Paraná recebeu até o
momento 2.495.350 conjuntos vacinais.
"O pedido é para agilizar a
distribuição. Queremos que
os municípios aproveitem o
fim de semana para vacinar o
maior número possível de
pessoas. Ficar sem vacina é
sinal de que todas as doses
foram aplicadas. Não queremos vacina no estoque. Queremos sim no braço dos para-

AEN

As 242.050 doses encaminhadas pelo Ministério da Saúde começam a chegar desde ontem nas 22 Regionais que formam o sistema público de saúde do Estado

Remessa é formada por 127.250 imunizantes da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz e 114.800 da Coronavac/Butantan

naenses", afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.
Ele acompanhou nesta
quinta-feira (08) a chegada
do novo carregamento de
imunizantes ao Cemepar. E
voltou a pedir agilidade a todos os entes envolvidos com
o processo. "Seja com a primeira ou com a segunda dose,

precisamos vacinar o mais rapidamente possível. Usar
tudo o que temos. Não é o
momento de parar nem um
dia sequer, usar esquema de
guerra para vacinar", disse.
A remessa da AstraZeneca
está dividida em 70.338 para
aplicar como primeira dose
em idosos de 65 a 69 anos e
50.868 como segunda dose

para os trabalhadores de saúde imunizados em janeiro,
quando o primeiro lote do
medicamento chegou ao Paraná. O intervalo de aplicação
desse imunizante é de três
meses. Há, ainda, 5% (6.044
doses) separadas como reserva técnica, seguindo o protocolo do Plano Nacional de
Imunização (PNI) elaborado

pelo Ministério da Saúde. O
conjunto integra um lote de
2.407.750 para todo o País.
Já as doses do Butantan
estão divididas entre 25.040
para idosos de 65 a 69 anos e
2.277 para profissionais de
segurança pública, ambas destinadas para a primeira aplicação.
Outras 70.715 são para
idosos entre 70 e 74 anos e
11.212 para trabalhadores da
saúde, ambas como segunda
dose, além da reserva técnica
(5.556 doses). Elas são parte
de um lote de 2.008.800 aplicações para todo o Brasil.
A inclusão das forças de
segurança respeita a distribuição realizada pelo Ministério
da Saúde. O grupo é considerado prioritário também pelo
Plano Estadual de Vacinação
contra a Covid-19.
"Precisamos destacar que a
segunda dose é tão importante quanto a primeira. É ela que
garante o fechamento do ciclo de imunização. Peço à
população que acompanhe a
caderneta de vacinação e entre em contato com o município para saber quando e
onde tomar a segunda dose",
ressaltou Ratinho Junior.

O relevo inédito Pietá está
entre as três obras do escultor João Turin incorporadas,
nesta quinta-feira (08), ao
Memorial Paranista. O local
fica no Parque São Lourenço
e foi idealizado pelo prefeito
Rafael Greca para reverenciar
a obra do artista, precursor da
escultura no Paraná e nacionalmente conhecido por sua
obra animalista. Os trabalhos
fazem parte de um total de 97
que, gradativamente, estão
instalados nos jardins e nas
salas expositivas do espaço
verde. As obras foram dadas
à Prefeitura, em regime de comodato, pela família Lago detentora dos direitos sobre a
obra de Turin. São elas as réplicas das esculturas em gesso Onça pisando na cobra e
Luar do sertão e o baixo-rele-

LUCILIA GUIMARÃES/SMCS

Obra inédita de Turin está entre
as novas peças do Memorial Paranista

Prefeito Rafael Greca entrega três obras em comodato:
Pietá, Luar do Sertão e Onça pisando cobra no Memorial Paranista

vo inédito em bronze Pietá.
Se as duas primeiras já são
bastante familiares aos curitibanos, podendo ser vistas
respectivamente na entrada
na Secretaria Municipal do

Meio Ambiente, em frente a
rotatória da Avenida Manoel
Ribas, e na rotatória do Centro Cívico, em frente a Prefeitura, "Pietá" ainda não é conhecida do público.

HOMENAGEM
"Trata-se de uma obra localizada na Europa depois de
muita pesquisa, já que as informações deixadas em carta
escrita pelo artista eram imprecisas. Se ela é dedicada aos
mortos da Primeira Guerra
Mundial na igreja onde está o
original, aqui sua réplica será
nossa homenagem aos mortos
da pandemia da covid-19",
disse o Prefeito. Turin estudou
e trabalhou na Europa.
A obra foi localizada na
igreja de São Martinho, que
fica em Condé-Sur-Noireau,
na Normandia, França. Em
Curitiba, quando o espaço for
reaberto à visitação, poderá
ser vista na capela do Memorial ao lado de outra peça carregada de significado. É a réplica da escultura de Turin Fra-

de lendo, dada pelo governo
brasileiro ao Papa Francisco
por ocasião de sua visita ao
Brasil, em 2013.
Novas obras de arte
Onça tem 1,57 metro de
largura, 77 centímetros de altura, 60 centímetros de profundidade e pesa 90 quilos.
Luar mede 1,47 metro de largura, 1,20 metro de altura, 60
centímetros de profundidade
e pesa 114 quilos. Maior da
três, Pietá mede 1,65 metro
de largura, 2,85 metros de altura e 25 centímetros de profundidade.
No início de março, o parque havia incorporado outras
três obras: as ampliações da
escultura Onça com Tartaruga/Onça Caminhando e dos
relevos Autorretrato e Casal
Indígena.
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Projeto obriga higienização de
carrinhos e cestos de compras
Proposta é manter a higienização mesmo após o fim da pandemia da Covid-19.
Descumprimento da lei poderá render multa aos estabelecimentos
CARLOS COSTA/CMC

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!

Macarrão com
queijo e peru
WWW.ARUINACOZINHA.COM

A ideia é que os carrinhos e cestos de compra sejam higienizados após cada uso

O

s mercados e demais comércios de alimentos que
não higienizarem, antes de cada
uso, os carrinhos e cestos disponibilizados aos clientes poderão
ser multados na capital paranaense. É o que estabelece um projeto de lei protocolado pelo vereador Jornalista Marcio Barros
(PSD) na Câmara Municipal de
Curitiba (CMC). Segundo a proposta, que tramita no Legislativo
desde janeiro passado, a higienização seria mantida mesmo após
o fim da pandemia da Covid-19.
Para o autor, a medida garantiria mais segurança à saúde dos
consumidores. "Passados de mão
em mão, mal armazenados e raramente higienizados, os carrinhos de supermercados são verdadeiros depósitos de contaminantes, que podem causar os
mais diversos males", justifica o
vereador. O texto estipula a afixação de cartazes informativos
sobre a lei, com a seguinte frase:
"Este estabelecimento faz a higienização de seus carrinhos e cestos de compras". Se observadas ir-

regularidades, o comerciante seria penalizado de acordo com o
Código de Defesa do Consumidor
(Lei Federal 8.078/1990). Também caberia a aplicação de advertência escrita, sujeita à regularização do prazo de 30 dias, e multa de R$ 500. Em caso de reincidência, o valor seria dobrado.
MEDIDAS VIGENTES
Uma Lei Estadual de 2019 determina que os mercados do Paraná façam a higiene de carrinhos, cestos de compra e embalagens de produtos. A medida
obriga que a sanitização ocorra
com um intervalo de, no mínimo,
15 dias. Também prevê multa em
caso de descumprimento. Uma
Lei Federal anterior, em vigor desde 2017, estipula que é dever dos
comércios a limpeza dos produtos e serviços ofertados aos consumidores, informando, de forma
ostensiva, eventuais riscos de
contaminação.
TRAMITAÇÃO
Quando um projeto é protoco-

lado na Câmara Municipal de
Curitiba, o trâmite regimental
começa a partir da leitura no pequeno expediente de uma sessão
plenária.
A partir daí, ele segue para instrução da Procuradoria Jurídica
(Projuris) e, na sequência, para a
análise da Comissão de Constituição e Justiça. Se acatado, passa por avaliação das comissões
permanentes do Legislativo, indicadas pela CCJ de acordo com o
tema da proposta.
Durante a fase de tramitação,
podem ser solicitados estudos
adicionais, juntada de documentos, revisões nos textos ou o posicionamento de outros órgãos
públicos. Após o parecer dos colegiados, a proposição estará apta
para votação em plenário, sendo
que não há prazo regimental previsto para a tramitação completa. Caso seja aprovada, segue para
a sanção do prefeito para virar lei.
Se for vetada, a proposição retorna para a Câmara dar a palavra
final - se mantém o veto ou promulga a lei.

INGREDIENTES:
- 500 g de macarrão curto
- 500 g de queijo Minas padrão ralado
- 1 e 1/2 xícara de leite
- 1 pitada de noz moscada
- 1 colher de chá de mostarda
- 1 colher de chá de sal
- 2 xícaras de peru desfiado ou picado
- 50 g de manteiga gelada cortada em
cubinhos
- 100 g de queijo parmesão ralado
MODO DE PREPARO:
1. Preaqueça o forno no médio.
2. Cozinhe o macarrão em água e sal
até ficar cozido ao dente, não deixe amolecer demais.
3. Escorra e reserve.
4. Em uma tigela grande misture o
leite com a mostarda, sal e noz
moscada. Junte o queijo minas ralado e o macarrão cozido.
5. Adicione o peru e a manteiga e
misture.
Coloque o macarrão em um refratário, cubra com o parmesão e leve ao
forno por aproximadamente 20 minutos ou até que aqueça bem e o queijo
parmesão doure a gosto.
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Cascavel

Horóscopo do Dia

Paranhos recepciona ginasta convocada para seleção

O

prefeito Leonaldo Paranhos e o secretário
de Cultura e Esportes, Luiz
Ernesto Meyer Pereira, recepcionaram, na tarde desta quinta-feira (8), a ginasta Giovana Rafaela Souza, 14 anos.
Ela foi convocada para integrar a equipe juvenil da seleção brasileira de ginástica rítmica e disputará os jogos PanAmericanos, que acontecem
de 22 a 28 de julho na cidade
da Guatemala, capital do país
que leva o mesmo nome e está
localizado na América Central.
Paranhos disse que a convocação da atleta cascavelense para representar o Brasil é
um exemplo de resistência e

PREFEITURA DE CASCAVEL

Giovana Rafaela Souza irá disputar os jogos Pan-Americanos, que acontecem em julho na Guatemala, na América Central

Paranhos disse que a convocação da atleta cascavelense para representar o
Brasil é um exemplo de resistência e persistência após um ano atípico e adverso

persistência após um ano atípico e adverso.
"Rompe-se essa barreira e
ela está pronta para represen-

tar Cascavel, representar oeste e o Paraná por onde passar.
Eu acho que esse exemplo é
o que nos faz ver o tamanho

da responsabilidade que nós
temos, porque temos muitos
talentos do esporte, da cultura que precisa do atendimento do poder público", afirma
o prefeito.
A atleta de 14 anos viaja
na próxima terça-feira (20)
para Aracaju (SE), onde a seleção ficará concentrada nos
próximos três meses até os
jogos. "A expectativa é muito
boa", resume Giovana que
pratica a modalidade desde os
seis anos.
A ginasta visitou o prefeito acompanhada da mãe, Maria Aparecida de Souza e do
presidente da Associação Instituto de Esporte de Cascavel,
Lucas Prates.

O Instituto de Tecnologia
do Paraná (Tecpar) concedeu
à Fundação Parque Tecnológico Itaipu Brasil (PTI-BR),
localizado em Foz do Iguaçu, a certificação do sistema
de gestão da qualidade ISO
9001:2015. O documento
atesta que o Sistema de Gestão de Qualidade implementado no Complexo Turístico
de Itaipu alcançou as exigências da norma internacional,
que é a mais respeitada e conhecida norma de qualidade
de processos de gestão do
mundo. O sistema de gestão
da qualidade contempla passeios turísticos como o Ecomuseu, a Visita Panorâmica e
o Refúgio Biológico.
O PTI é responsável pela
gestão e operação do turismo
em Itaipu desde 2007, por
meio de um modelo de gestão turística focado em sua autossustentabilidade e contribuição com o desenvolvimento regional.
O diretor-presidente do Tecpar, Jorge Callado, ressalta
que a certificação concedida
pelo Tecpar Certificação é válida para o escopo da Gestão
e Operação dos Atrativos Turísticos do Complexo Turístico Itaipu. "A certificação é
uma oportunidade de reavaliar processos em busca da
melhoria contínua. As auditorias realizadas pelo Tecpar
Certificação mostram que a
gestão atua em conformidade
com a norma", observa.
O diretor administrativo financeiro da Fundação Parque
Tecnológico Itaipu, Flaviano

ITAIPU

Tecpar certifica Complexo Turístico Itaipu com ISO 9001

Com 20 unidades geradoras e 14 mil MW de potência instalada,
a Itaipu Binacional é líder mundial na geração de energia limpa e renovável

Masnik, destacou que mais de
22 milhões de pessoas já visitaram os atrativos turísticos
do local. "O reconhecimento
do Tecpar Certificação mostra
que o trabalho que é feito no
dia a dia do PTI é de qualidade e atende as normativas",
salienta. Yuri Benites, gerente do Completo Turístico Itaipu, destacou que o trabalho
realizado pela equipe venceu
as dificuldades oferecidas
pela pandemia. "O processo
de certificação é complexo e
quando envolve pessoas, que
é o caso do setor de turismo,
há impactos grandes pela pandemia. A auditoria mostra as
nossas potencialidades e as
melhorias que podemos implantar", afirmou.
REFERÊNCIA
INTERNACIONAL
A ISO 9001 é a norma internacional de sistemas de
gestão mais utilizada mundi-

almente, sendo a referência
internacional para a Certificação de Sistemas de Gestão da
Qualidade. A normativa adota um ciclo de melhoria contínua e integra o pensamento
baseado em risco, permitindo
a competitividade da organização baseada nos pilares da
sustentabilidade. Pode ser requerida por qualquer empresa pública ou privada, independentemente de seu ramo
de atividade, setor ou porte.
Ter a certificação ISO 9001
é fundamental para aumentar
a confiança do cliente e a capacidade da empresa em fornecer produtos e serviços em
conformidade com as normas
regulatórias, tornando-se um
diferencial no segmento em
que atua.
TECPAR CERTIFICAÇÃO
É a divisão do instituto responsável pela certificação de
produtos e sistemas e atua há

24 anos. Atualmente, o Tecpar Certificação é acreditado para oferecer certificações
pela ISO 9001 em 22 ramos
de atividades.
Entre os produtos que podem ser certificados estão
componentes elétricos e de
telecomunicações, eletrodomésticos, produtos orgânicos
e unidades armazenadoras.
Em sistemas, o instituto
certifica Sistema de Gestão da
Qualidade (NBR ISO 9001),
Sistema de Gestão Ambiental
(NBR ISO 14001), Sistema de
Gestão da Qualidade para
empresas do ramo da construção civil (PBQP-H/SIAC), Certificação Life, Sistema de Gestão de Saúde e Segurança
Ocupacional (ISO 45001) e
Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade (SASSMAQ - Módulo
Rodoviário) e Sistema de Gestão de Segurança Viária (ISO
39001).

ÁRIES - Pode vir a se mostrar um pouco mais intransigente ao que ocorrerá durante parte do seu
dia, porém controle melhor o seu raciocínio.
TOURO - Sentirá um
pouco mais de vontade de
estar acompanhado das
coisas que lhe tragam
boas lembranças para a
sua vida.
GÊMEOS - Conseguirá
encontrar pontos em comum com tudo aquilo
que vem fazendo você
seguir em frente com sucesso, em Mercúrio as
coisas serão amigáveis
neste sentido.
CÂNCER - As coisas boas
poderão vir a ocorrer em
grande escala na sua vida
devido a movimentações
positivas em sua constelação.
LEÃO - Muita energia irá
pular de dentro para fora
com o intuito de mudar a
sua condição para uma
posição melhor.
VIRGEM - Necessitará se
libertar de alguns vícios
de comportamento para
poder ir além das questões mais óbvias. Muitas
cargas negativas virão de
Vênus, mas se mostrar
vigor poderá superar.
LIBRA - Deixe claro para
todos do que é capaz de
realizar, sem dúvida irá
facilitar muito para você
nesta sua jornada em busca de evolução.
ESCORPIÃO - Muitas
coisas irão ficar alheias às
condutas pelas quais você
tem lutado para manter
de forma objetiva. Para
reorganizar tudo não poderá ser muito displicente com suas necessidades.
SAGITÁRIO - Continue
acreditando naquilo que
alimenta em você força de
vontade para seguir em
frente.
CAPRICÓRNIO - Os teus
ganhos se mostrarão divergente com tudo o que
pensava ser coerente em
relação a sua vida social.
AQUÁRIO - Poderá neste dia realizar atividades
pensadas para que algumas coisas venham a
acontecer de forma muito bem-organizada durante este dia.
PEIXES - As suas probabilidades de vitória em
um intento voltado para
o crescimento pessoal estarão bem fortalecidas.
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Abril Azul: Desafios que a pandemia do novo
coronavírus representa para as crianças autistas
C

om a chegada do novo
coronavírus as mudanças na rotina de muitas pessoas foram alteradas pela pandemia se tornando um novo
desafio para todos nós. Mas
para as crianças com Transtorno de Espectro Autista (TEA),
mais conhecido como autismo, sofreu fortes impactos
negativos. Na vida de crianças com autismo, saber o que
'vai acontecer depois' é essencial, e a neuropsicóloga Leninha Wagner explica que isso
acontece porque as pessoas
com autismo precisam de uma
rotina pois a instabilidade, as
trocas repentinas, geram insegura e ansiedade nelas.
"A rotina é de suma importância na vida de qualquer
pessoa, principalmente na
vida da criança, porque estabelece e determina limites,
trazendo na repetição a segurança para o desenvolvimento típico ou atípico e devido
ao isolamento social, o fecha-

DIVULGAÇÃO

A neuropsicóloga Leninha Wagner, fala da importância da rotina para quem tem autismo

Autismo não tem cura, mas é possível trazer funcionalidade e qualidade de vida ao portador

mento de escolas, entre outras
alterações no cotidiano, afetou diretamente o desenvolvimento delas".
O distanciamento social
determinado pela Organização Mundial da Saúde, é bemvindo para que a transmissão
do coronavírus não aconteça,

porém para os portadores de
autismo, que sofrem com
adaptação de alteração da rotina. Afeta diretamente os
resultados para o qual se empenham tanto em estabelecer
através do cumprimento da
rotina estabelecida.
"Diante da quebra da roti-

na os efeitos prováveis na
vida dos autistas em situação
de confinamento, com os espaços a eles destinados fechados, como escolas e consultórios terapêuticos funcionando apenas de forma remota.
Traz perdas significativas, retrocedendo aos alcances já

conquistados e atrasos no planejamento para futuras conquistas".
Mesmo diante de tantas
mudanças causadas pela pandemia na vida de todos, a neuropsicóloga Leninha Wagner
ressalta a importância de se
criar uma rotina para as crianças, para manter a rotina do
que vem depois: "trazer estabilidade e constância emocional, portanto maior qualidade de vida para o portador de
TEA e consequentemente
para quem convive com ele".
Coisas simples como a organização dos horários de tarefas diárias podem ajudar na
rotina da criança com autismo como: banho, alimentação, sono, atividade, programas de TVs, brinquedos e
brincadeiras, coisas sempre
no mesmo lugar e da mesma forma gerando assim a
sensação de controle e mantendo o equilíbrio através de
sequências já esperadas.
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FOTOS: DIVULGAÇÃO

Marli Paulino
Nessa quarta-feira (07) a
competente prefeita de
Pinhais, Marli Paulino,
celebrou idade nova.
Desejo a você muita saúde,
felicidade e sucesso! Que
você continue a mulher
alegre e forte que você é e
que prossiga com o
excelente trabalho que vem
realizando. Parabéns!

Amanda Girotto
Amanda Girotto, nesse
domingo (11) você tem motivos para sorrir bastante,
pois sorrisos aquecem corações como mais nada neste
mundo consegue. Desejo
que você seja muito feliz, não
só hoje, mas sempre e para
sempre! Parabéns!

Tiago Gevert
Cumprimentos
do jornal ao meu
querido amigo,
o ex-vereador de
Curitiba, Tiago
Gevert que
aniversaria nesta
sexta-feira (09).
Desejo a você muita
saúde, prosperidade
e alegria!

Valeria Gubert

Bruna Zuanazzi

Rosania Domingos Santos

Feliz Aniversário, minha amiga Valeria Gubert,
que participou comigo do coral Clave de Lua há
muitos anos! Desejo que esse domingo (11) seja
um dia inesquecível e o início de um novo ciclo em
sua vida, que seja um dia cheio de felicidade e muitas realizações!

Bruna Zuanazzi, quero parabenizá-la por seu
aniversário nesse sábado (10). Espero que seus desejos se realizem, pois, pessoas especiais como você
merecem sempre o melhor!

Felicitações à sorridente Rosania Domingos Santos que completa mais um ano de vida nesse sábado (10). Desejo a você muita saúde, amor, felicidade e sucesso!

