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Presidente Bolsonaro altera
6 ministros em um só dia
Governo abre 52 novos leitos de
UTI para Covid-19 em Campo Largo

PÁGINA 7

PREVISÃO
DO TEMPO
DIVULGAÇÃO

AEN

Máxima 22 graus e mínima 12 graus em
Curitiba e RMC. Na imagem Cascavel.
A possibilidade de tempestades
nesta terça-feira é bastante baixa, mas pancadas de chuva com
raios ainda ocorrem em alguns
setores. As temperaturas não se
elevam muito durante o dia, e a
partir da noite esfria em boa parte
do Estado, devido ao gradual avanço de uma massa de ar menos
aquecido pelo Sul do País.
Dólar/Euro Cotações (em R$)
MOEDA

COMPRA

VENDA

Euro

6,782

6,784

Dolar Com.

5,766

5,766

Dolar Tur.

5,780

5,913

Os equipamentos dos 52 leitos vêm da iniciativa privada como
uma doação do setor produtivo do Estado", disse Ratinho Junior PÁGINA 8

Pinhais é a cidade mais sustentável
da Região Metropolitana

Veja os
parques onde
é permitido
praticar
atividades
individuais

HULLY PAIVA/SMCS

Curitiba

PÁGINA 11
Inibindo aglomerações:
Guarda Municipal de Quatro
Barras fiscaliza pontos
turísticos no fim de semana
PÁGINA 5

Piraquara
Idosos de 70 a 73 anos
estão sendo vacinados
desde ontem (29)
PÁGINA 7

ROBERTO DZIURA JR/PMP

Parques permitem atividades individuais, mas com restrições

Na Região Metropolitana de Curitiba, Pinhais conquistou a primeira colocação

PÁGINA 2
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Bastidores

CMC acata urgência à prorrogação
de contratos de enfermeiros
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Pinhais é a cidade mais
sustentável da Região Metropolitana
A cidade ocupa a 4ª colocação no Estado e é a
75ª posição no ranking das cidades mais sustentáveis do país.

RODRIGO FONSECA/CMC

ROBERTO DZIURA JR/PMP

Em sessão extraordinária remota, na manhã deste sábado (27),
a Câmara Municipal de Curitiba (CMC) aprovou requerimento
de regime de urgência à mensagem do Executivo para prorrogar
contratos de trabalho temporários de enfermeiros e de técnicos
de enfermagem. Admitidos no segundo semestre de 2020, eles
reforçam as equipes da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) no
enfrentamento à pandemia da Covid-19. Assinada pelo prefeito
Rafael Greca, a justificativa da proposta diz que os enfermeiros e
técnicos contratados emergencialmente via processo seletivo simplificado (PSS), sob o regime instituído pela lei municipal 15.455/
2019, "já estão ambientados, capacitados e [são] conhecedores
dos fluxos e protocolos assistenciais" da SMS. "Se substituídos,
teremos que promover o processo de capacitação e adequação da
nova força de trabalho", aponta o texto.

BlueInfo: publicações atualizadas sobre
Atenção Primária podem ser acessadas pelo celular

Pesquisadores, gestores, profissionais de saúde e o público
em geral do Brasil e de todo o mundo terão à mão uma biblioteca
virtual atualizada de medicina com os principais materiais científicos sobre Atenção Primária. O Ministério da Saúde entrega,
nesta terça-feira (30), a versão 2.0 do aplicativo e-BlueInfo, que
trará informações reunidas por temáticas, o que facilita a busca
pelo conteúdo produzido pela pasta no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). O app é referência no mercado internacional
e foi modernizado em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS).

Nova regra para atestar Transtorno
do Espectro Autista na pauta de terça

Pronto para votação em plenário desde dezembro do ano passado, o projeto de lei que institui por tempo indeterminado a
validade do laudo médico-pericial para atestar o Transtorno do
Espectro Autista (TEA) e outras deficiências de caráter permanente está na ordem do dia da Câmara Municipal de Curitiba
(CMC) da próxima terça-feira (30). Além desta, outras três iniciativas estão na pauta, sendo duas delas em segundo turno - se
aprovadas na véspera.
Conforme a proposta, o laudo médico-pericial poderá ser emitido por profissional da rede de saúde pública ou privada, observados os demais requisitos estabelecidos na legislação pertinente. O documento seria apresentado às autoridades competentes por meio de cópia simples, acompanhada da original. Autor
da proposição, Pier Petruzziello (PTB) argumenta que a mudança evitará que a pessoa com deficiência e seus familiares enfrentem dificuldades no acesso a seus direitos, devido aos custos e
à demora para a obtenção do laudo.

Ministério da Saúde autoriza
186 leitos de UTI Covid-19 no Paraná

O Ministério da Saúde tem apoiado irrestritamente os estados e municípios durante a pandemia da covid-19, atendendo
com ações, serviços e fornecendo infraestrutura para o enfrentamento da doença. A autorização de leitos de UTI Covid-19 ocorre sob demanda dos estados, que tem autonomia para disponibilizar e financiar quantos leitos forem necessários.

30 de Março

Dia Mundial da Juventude; Dia de São João Clímaco.

Na Região Metropolitana de Curitiba, Pinhais conquistou a primeira colocação

F

oi lançado semana passada, o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades - Brasil
(IDSC), um trabalho inédito
do Programa Cidades Sustentáveis em parceria com a Sustainable Development Solutions Network (SDSN), uma
iniciativa da ONU para monitorar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) em seus países-membros.
No ranking nacional, Pinhais ocupa a 75ª posição,
com uma nota de 63,20. Em
nível estadual, a cidade ficou
na quarta posição, atrás apenas de Curitiba (66,03), Sertanópolis (64,66) e Maringá
(63,99). Já na Região Metro-

politana de Curitiba, conquistou a primeira colocação.
Esse Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades é uma iniciativa que tem
ligação com a Agenda 2030,
uma agenda mundial apresentada pela ONU aos paísesmembros, em 2015, estabelecendo prazos, metas e compromissos direcionados ao
desenvolvimento sustentável
e ao enfrentamento dos principais problemas globais. Este
pacto foi assinado pelo Brasil
e por mais de 190 países, onde
foram detalhados os 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS): saúde e
bem estar, educação de qualidade, água limpa e saneamento, entre outros pontos. A

nota vai de 0 a 100 e há uma
pontuação para cada objetivo
e outra para o conjunto dos
17 ODS.
Foram analisados 770 municípios brasileiros, onde o
índice é o resultado de um
extenso trabalho de seleção,
coleta e sistematização dos
dados destas cidades, incluindo as capitais dos estados e
municípios das regiões brasileiras.
A divulgação deste ranking
tem o objetivo de apresentar
um diagnóstico das cidades,
uma ferramenta que estimule
a aplicação dos recursos e a
formulação de políticas para
atingir estes objetivos no âmbito local pelos próximos
anos.
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Campina Grande do Sul

Limpeza Pública na linha de frente
para manter a cidade limpa e higienizada
alizado os serviços de varrição, capina e roçadas, destinação de entulhos, poda
de árvores, arbustos e coleta de material vegetal, resíduos sólidos, orgânicos e
recicláveis.

DIVULGAÇÃO

O serviço de limpeza pública é tido como essencial, e diferentes equipes têm realizado os serviços

Fazenda Rio Grande

São José dos Pinhais

Prefeito Dr. Nassib assina Ordem de Serviço
para obras do bairro Santa Terezinha
DIVULGAÇÃO

No total, são 16 ruas às quais serão beneficiadas mais de 200 famílias

O prefeito de Fazenda Rio
Grande, Dr. Nassib, assinou na
manhã desta segunda-feira (29),
a Ordem de Serviço para o início das obras do Lote 4 do bairro Santa Terezinha. No total, são
16 ruas às quais serão beneficiadas mais de 200 famílias, com
investimentos que ultrapassam
R$ 3 milhões.
"Estamos empenhados em
resolver questões que envolvem
a retomada das obras que foram
paralisadas, nossa gestão está
atuante", disse.
O secretário de Obras, Marco Marcondes, disse que a retomada das obras coloca fim a um
processo de paralisação de obras
que havia tomado conta do município desde o ano passado.

A sua execução é de
suma relevância para a saúde pública.
Fiquem atentos aos dias
disponíveis da coleta e recolha de entulhos no seu
bairro através do site da prefeitura.
https://
www.campinagrandedosul
.pr.gov.br/inicio
Campina Grande do Sul,
cidade humana
e responsável.

"A pedido do Dr. Nassib estamos retomando a continuidade das obras", comentou.
As obras serão executadas
pela empresa Dezembro, após as
paralisações dos trabalhos pela
empresa Plena, contratada anteriormente no ano passado. Serão realizadas obras de drenagem, pavimentação, calçadas, arborização e sinalização. As ruas
a serem beneficiadas são: Nossa
Senhora das Graças, Santa
Edwirges, São Floriano, Santa
Brígida, São Bruno, Santa Francisca Romana, São Cesário, Nossa Senhora do Carmo, São Cosme, Nossa Senhora do Rosário,
São Damião, São Leopoldo, Santa Joana D'Arc, São Ernesto, Santo Ezequiel e São Marcelo.

Sanepar: interrupção no processo
de tratamento afeta abastecimento
no bairro Cidade Jardim
A Sanepar informa que, no
último domingo (28), um problema detectado na qualidade
da água in natura do rio levou
à parada na captação e produção da Estação de Tratamento
de Água Iguaçu. A interrupção
no processo de tratamento afeta o abastecimento de bairros
de São José dos Pinhais e de
Curitiba.
A previsão é que o abastecimento seja normalizado de
forma gradativa a partir das 15
horas de ontem (29).
REGIÕES AFETADAS:
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS:
Cidade Jardim
CURITIBA:
Cajuru, Guabirotuba, Jardim das Américas e Uberaba
A orientação é para que se
faça uso racional da água. A
Sanepar conta com a colaboração de todos! Clientes que possuem caixa-d'água domiciliar

PMSJP

A

prefeitura Municipal
de Campina Grande
do Sul através da Secretaria
de Infraestrutura, Meio Ambiente e Logística está intensificando os trabalhos de
zeladoria em diversas frentes com o objetivo de manter a cidade limpa e contribuir, de forma preventiva no
combate a vetores como
mosquitos, ratos e moscas,
que podem estar presentes
em resíduos mal acondicionados e dispostos a céu
aberto, resultando na proliferação de doenças, como a
dengue, leptospirose, dentre outras.
O serviço de limpeza pública é tido como essencial,
e diferentes equipes têm re-

A Sanepar conta com a colaboração de todos!

podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com
a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d'água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo
menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma
caixa-d'água de pelo menos 500
litros.

O Serviço de Atendimento
ao Cliente Sanepar é feito pelo
telefone 0800 200 0115, que
funciona 24 horas. Ao ligar,
tenha em mãos a conta de água
ou o número de sua matrícula.
Para esta e outras informações utilize o aplicativo para
celular Sanepar Mobile ou
acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br
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Inibindo aglomerações: Guarda Municipal de Quatro
Barras fiscaliza pontos turísticos no fim de semana
Município já registra 49 óbitos em decorrência da Covid-19. Autoridades de Saúde dizem que momento é de compreensão e conscientização

"Infelizmente o público mais jovem ainda não tem levado a sério, com relação
à festas, encontros clandestinos e aglomerações", afirmou o comandante

à festas, encontros clandestinos
e aglomerações. Por Quatro Barras ser um município com áreas
de chácaras, as pessoas procuram burlar as autoridades, realizando estes encontros clandestinos", afirmou o comandante.
O efetivo também percorreu
bares, pontos de concentração já
conhecidos, entre outros locais,
a fim de orientar a população e
desfazer as aglomerações. "Como
nosso lema é servir e proteger,
vamos continuar com este trabalho na linha de frente, em prol
da população de bem e da saúde de todos", concluiu Jess.

"Estamos realizando este trabalho de prevenção há meses,
buscando coibir a aglomeração
de pessoas, mostrando à população o risco de contágio para
suas famílias e para a sociedade
nessas ocasiões. Infelizmente o
público mais jovem ainda não
tem levado a sério, com relação

PANDEMIA
Quatro Barras já registra 49
óbitos em decorrência da Covid19, segundo dados do último
boletim da Secretaria Municipal
de Saúde.
O agravo da pandemia e a
escassez de leitos nos hospitais

PMQB

A

Guarda Municipal de
Quatro Barras realizou
no último fim de semana uma operação de fiscalização
e orientação em pontos turísticos da cidade para inibir a aglomeração de pessoas e o consequente agravamento da pandemia.
A vistoria foi realizada no
sábado (27) e no domingo (28)
em vários pontos de visitação.
Um dos locais onde a atuação
das equipes demandou mais
medidas foi na Cascatinha, no
Ribeirão do Tigre, na área rural,
onde foi constatada a presença
de cerca de 80 pessoas, entre
famílias com crianças aglomeradas sem o uso de máscaras e sem
distanciamento social.
Na mesma região, no Ribeirão do Tigre, após denúncias de
moradores, a Guarda Municipal
flagrou pessoas aglomeradas, em
encontros com carros intercep-

tando as vias rurais, impedindo a passagem do transporte
público, com som alto ligado e
uso de narguilés.
Segundo o comandante da
GM, Michel Jess, a operação teve
caráter orientativo, mas também
houve autuações e o recolhimento de veículos irregulares.

exige uma nova postura por parte da população, conforme afirmado pelas autoridades de Saúde.
A enfermeira do Setor de
Epidemiologia da Prefeitura,
Fernanda Gruchouskei, diz que
o isolamento e o distanciamento social são medidas extremamente necessárias.
"O coronavírus só será contido mediante a ação conjunta
entre o isolamento social, uso de
álcool em gel e máscaras, e a
vacinação. A Secretaria de Saúde está adotando todas as medidas para conter o avanço da pandemia, como as campanhas
de vacinação, o atendimento
da Central Covid, as testagens e exames em massa e as
fiscalizações. Mas precisamos
sim e muito da população neste
momento para que todas estas
ações tenham efeito", disse Fernanda.

Preocupada em ajudar as pessoas na pandemia, moradora
de Pinhais confeccionou mais de 1700 máscaras para doação
Há pouco mais de um ano a
pandemia do novo coronavírus
começou e, um novo período
passou a existir, influenciando
o dia a dia e a vida da população. Tivemos que nos adaptar a
uma nova realidade, seguindo
medidas de segurança para zelar e cuidar, não apenas da nossa saúde, mas daqueles que estão ao nosso lado.
O termo cuidar/cuidado
nunca foi tão usado quanto atualmente. O seu significado está
presente no cotidiano, seja para
nos alertar sobre o perigo desta
doença, reforçar a importância
da prevenção, e principalmente, agirmos adotando as recomendações básicas de saúde:
não se aglomerar, usar máscara
de proteção e passar álcool em
gel nas mãos.
Mas se durante a pandemia
ter todo esse cuidado é seguir
essas medidas, há também quem
teve outro cuidado: o de ajudar
o próximo. Esse é o exemplo de
Valdirene Silva de Lima, que

desde o início da pandemia já
confeccionou mais de 1700 máscaras de tecido que foram doadas para o Centro de Referência
da Assistência Social (Cras), catadores de materiais recicláveis,
para amigos que fazem doações
de cestas básicas aos necessitados e para a igreja.
Valdirene tem 46 anos e mora
no bairro Weissópolis, com sua
filha de 14 anos. Ela tem uma
doença rara crônica, a Distonia
Generalizada, que afeta o sistema nervoso central comprometendo os movimentos e causando espasmos musculares involuntários, com isso, ela se desloca aos locais apenas com um
triciclo. Como sabia costurar, ela
começou a fazer máscaras com
retalhos, que foram doados e depois começou a pedir TNT e tecidos para amigos. Essa iniciativa nasceu da preocupação que
teve com aqueles que não podiam comprar máscaras. "Quando
surgiu a pandemia, tudo estava
fechando e algumas pessoas fi-

DIVULGAÇÃO

Moradora começou a fazer máscaras com retalhos que recebeu de doação e depois passou a pedir TNT e tecidos para amigos

Agimos adotando as recomendações básicas de saúde: não se
aglomerar, usar máscara de proteção e passar álcool em gel nas mãos

cando sem trabalho e muitas até
passando fome. Então pensei: se
as pessoas não têm dinheiro pra
comer, como vão comprar máscaras? Logo, como sei costurar,
comecei a fazer máscaras com
retalhos, minha prima é costureira e me deu os que sobravam", conta.
Apesar da limitação física,
Valdirene diz que o prazer de ser
útil num momento de tanta dor

foi maior que as dores que sente. Na maioria dos dias ficava
duas a três horas confeccionando as máscaras em sua máquina
de costura. Essa situação foi
uma oportunidade de se superar, pois no início sua prima
costureira a ajudava. Depois
com o tempo, o trabalho foi se
aprimorando e passou a fazer
todo o procedimento da costura
sozinha. Valdirene explica que

durante a pandemia tem agido
com todo o cuidado, pois só sai
de casa quando necessário, sempre usa máscara de proteção, lava
bem as mãos e passa álcool em
gel, reforçando que todos tenham o mesmo cuidado. "A vida
é o maior bem que possuímos.
Não tem dinheiro que pague.
Peço às pessoas que se cuidem.
Fiquem em casa, saiam apenas
quando necessário. Porque um
bem material você recupera,
uma vida não. Usem máscaras,
mantenham o distanciamento
social. O isolamento social é difícil, ninguém vive sozinho, mas
nós temos hoje o privilégio de
poder ligar para alguém, levar
uma palavra amiga, mandar uma
mensagem, um vídeo com palavras de esperança. Procurem
manter a serenidade e acreditem:
tudo isso vai passar mais cedo
ou mais tarde, vai passar! Agora, se você tiver a oportunidade
de ser útil, de ajudar alguém...
ajude. Vamos cuidar das pessoas", disse.
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Prorrogação da bandeira vermelha
repercute na sessão plenária
A

Câmara Municipal
de Curitiba (CMC)
debateu, na sessão remota desta segunda-feira
(29), o decreto 630/2021,
publicado pelo Executivo
na última sexta-feira (26).
Apesar da flexibilização
de algumas atividades,
como o funcionamento da
construção civil, o documento manteve a bandeira vermelha até o próximo domingo (5).
Marcelo Fachinello
(PSC) disse que alguns
pontos sugeridos pelos
vereadores têm sido contemplados. Segundo ele, a
prorrogação do prazo para
o pagamento do Imposto
sobre Serviços (ISS) foi resultado de agenda com o
secretário municipal de
Finanças, Vitor Puppi.
"Outras demandas, como
a reabertura das feiras de
rua, não foram contempladas", observou.
O vereador também
apontou a entrevista concedida pelo prefeito Rafael Greca, de que o comércio pode ser reaberto após
a Páscoa, e reforçou o apelo pela retomada das atividades dos centros esportivos e das academias,
caso ocorra a mudança da
bandeira. Fachinello afirmou que o segmento já
seguia mais de 40 protocolos de segurança. "O esporte, a atividade física,
esses sim ajudam no sistema imunológico. Ou
seja, na prevenção. Esse
setor também quer ajudar
a resolver o problema."
"Continuo sem entender qual o critério objetivo", declarou Denian Cou-

CARLOS COSTA/CMC

Decreto publicado na sexta-feira flexibilizou algumas medidas, mas manteve outras restrições até o dia 5 de abril

Vereadores mantêm o debate da pandemia durante as sessões plenárias

to (Pode) sobre os indicadores de alerta ao risco de
contágio da Covid-19. "Estamos há um mês praticamente numa bandeira vermelha." O vereador voltou
a pedir o diálogo do Executivo com os vereadores,
com espaço para perguntas. Ele sugeriu a secretária municipal da Saúde,
Márcia Huçulak, seja convidada para um debate na
sessão extraordinária desta quinta-feira (1º), quando está prevista a votação
de mensagem em segundo turno.
"Nós somos, graças ao
pluralismo político, fundamento do Estado brasileiro, a representação da
nossa cidade", completou
Couto. "Ontem [28] estive
a manhã inteira com a secretária Márcia, acompa-

nhando a vacinação", afirmou o presidente da Casa,
Tico Kuzma (Pros). Ele se
dispôs a verificar a disponibilidade da titular da
Saúde.
PANDEMIA
"A população quer respostas de seus representantes. Os comerciantes e
os desempregados esperam nossa ajuda. Quem
tem fome não pode esperar", disse Flávia Francischini (PSL). Conforme a
vereadora, o governador
Ratinho Junior apresenta,
nesta terça-feira (30), programa voltado a pequenos
empresários da gastronomia e do setor de eventos
baseado em propostas de
lei de sua iniciativa, em
tramitação na CMC, e de
Fernando Francishini

(PSL), apresentada na
Alep. Os projetos teriam
sido construídos com o
segmento. "Sabemos que
os impactos do isolamento do social foram catastróficos para a atividade,
infelizmente sem perspectiva de retorno. Sabemos que algo precisa ser
feito, e o governador foi
sensível a esses apelos. E
é assim que deve ser, os
poderes juntos trabalhando", argumentou.
Já Ezequias Barros
(PMB) leu trecho de entrevista do presidente do
Conselho Federal de Medicina (CFM), Mauro Luiz
Britto Ribeiro, para quem
"dizer que o tratamento
precoce não tem efeito é
mentira". "E nós sabemos
que está politizada toda
essa questão", opinou o

parlamentar. "Tratamento
precoce já, enquanto a
vacina não chega [a todos]."
"Não sei por que continuar insistindo nessas
mentiras", respondeu Renato Freitas (PT). Ele citou
reportagens sobre casos
de pacientes na fila por
transplantes devido ao
uso de medicações sem
comprovação científica
para a Covid-19. Alexandre Leprevost (Soliedariedade) registrou que hoje
seria a vacinação de seu
pai, que há quatro meses
"luta contra as sequelas
dos chamados tratamentos precoces". "Seguimos
acreditando e com fé que
ele vai conseguir vencer
essa luta", declarou o primeiro vice-presidente da
CMC.

GERAL
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Presidente Bolsonaro altera
6 ministros em um só dia

essa segunda-feira
(29) o general Fernando Azevedo e Silva foi
demitido do cargo de ministro da Defesa pelo presidente
Jair Bolsonaro (sem partido).
A saída do militar ocorreu
depois de algumas horas após
a saída de Ernesto Araújo do
cargo de ministro das Relações Exteriores. Segundo informações, José Levi do Amaral, da AGU (Advocacia Geral da União), também será
demitido.
Essas alterações fazem parte de uma reforma ministerial
de Bolsonaro e ocorrem menos de uma semana depois de
o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ter elevado

ISAC NÓBREGA PR
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VEJA O QUE MUDA:

Presidente Bolsonaro troca 6 ministros

o tom indo contra o governo
e assegurado que, se não houver alinhamento de rumo, a
crise da pandemia pode resul-

Vacinação em Sistema
Drive-Thru em Pinhais
PMP

tar em "remédios políticos
amargos" a serem usados pelo
Congresso, alguns deles fatais,
de acordo com Lira.

1. CASA CIVIL:
Assume Luiz Eduardo Ramos, atual ministro da Secretaria de Governo;
2. SECRETARIA DE GOVERNO:
Assume a deputada Flávia Arruda (PL-DF);
3. JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA:
Assume o delegado da PF Anderson Torres, atual Secretário de Segurança Pública do DF;
4. DEFESA:
Assume Walter Souza Braga Netto, atual ministro da
Casa Civil;
5. ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO:
Assume André Mendonça, atual ministro da Justiça;
6. RELAÇÕES EXTERIORES:
Assume o embaixador Carlos Alberto Franco França.

Piraquara

Idosos de 70 a 73 anos estão sendo
vacinados nesta segunda e terça
DIVULGAÇÃO

A vacinação é mediante agendamento prévio,
realizado pelas equipes da Secretaria de Saúde

A Prefeitura de Pinhais
iniciou nesta quinta-feira
(25), uma nova etapa da vacinação contra a Covid-19.
Pinhais recebeu mais
3.280 doses de vacinas.
Com este novo lote, dará
continuidade à vacinação
de idosos na faixa etária de
74 anos, gradativamente
até chegar na faixa etária de
70 anos.
Essa nova etapa será realizada na modalidade drive-thru, no Expotrade, desde semana passada. Importante ressaltar que a vacinação será agendada pelas
equipes de saúde, por
meio de telefone e whatsapp, para quem já fez o cadastro no site da Prefeitu-

ra de Pinhais. Na entrada
do Expotrade terão listas
de presença, portanto, não
será possível a vacinação
sem agendamento.
Vale lembrar que continuamos com a vacinação
para os idosos acima de 75
anos, conforme a disponibilidade de doses, também
mediante agendamento.
Lembrando que o quantitativo recebido ainda não
garante a imunização de
100% dos idosos destas
idades.
Local de Vacinação:
Expotrade Pinhais (Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, 10454 Vila Amélia)
Horário: 9h às 15h

Todos os idosos com mais de 70 anos, que ainda não se vacinaram,
poderão ser vacinados, desde que apresentem os documentos

Nesta segunda-feira, dia
29 de março, teve início a
vacinação dos idosos de Piraquara de 70 a 73 anos. A
vacinação nesta faixa etária,
continua no período da tarde até às 16h e amanhã, dia
30 de março, no Complexo
Vila da Cidadania, por meio
do sistema "drive trhu". Somente durante a manhã foram aproximadamente 700
idosos vacinados, com
grande movimento no início
da manhã e menor procura

a partir das 10h30.Para vacinar é necessário apresentar um documento com foto
e comprovante de residência. Ressaltamos que todos
os idosos com mais de 70
anos, que ainda não se vacinaram, poderão ser vacinados, independente do cadastramento prévio, desde
que apresentem os documentos. A orientação é para
que as pessoas evitem os
primeiros horários de vacinação, normalmente os mais

concorridos, sem necessidade. O horário de atendimento é das 08h30 às 11h50
e das 13h às 16h. Endereço
da Vila da Cidadania: Rodovia João Leopoldo Jacomel,
n° 4675, Jardim Primavera.
IDOSOS DE
65 A 69 ANOS
QUARTA E QUINTA
Nos dias 31 de março e
1º de abril, serão vacinados
os IDOSOS DE 66 A 69
ANOS.
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Governo abre 52 novos leitos de UTI
para Covid-19 em Campo Largo
C

inquenta e dois novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) exclusivos para o
tratamento da Covid-19
via SUS foram inaugurados no Hospital do Rocio,
em Campo Largo, nesta
segunda-feira (29). Os novos leitos representam um
aumento de 36,3% na capacidade de atendimento
do hospital em casos de
internamento pela doença, somando, agora, 195
UTIs e 314 leitos de enfermaria exclusivos.
"O Hospital do Rocio é
o maior hospital da América Latina em número de
leitos de UTI exclusivos
para Covid-19, atendendo
95% dos pacientes pelo
SUS. Hoje lançamos aqui
mais que um hospital de
campanha inteiro em volume de leitos, mas com a
estrutura e a equipe de um
hospital de primeiro mundo", afirmou o governador
Carlos Massa Ratinho Junior, em visita ao local
para a inauguração.
A abertura dos leitos
contou com um investimento de R$ 3,2 milhões
em equipamentos, que foram doados por empresas
paranaenses nas últimas
semanas.
Para cada novo leito de
UTI, o hospital recebeu
um respirador de R$ 49
mil e um monitor de R$
15,3 mil, totalizando 52
equipamentos de cada
tipo. O Rocio é parceiro do
Estado no enfrentamento
da pandemia desde abril
de 2020.
"Agradeço em especial
aos empresários do Paraná. Os equipamentos dos
52 leitos vêm da iniciativa privada como uma do-

AEN

Os novos leitos representam um aumento de 36,3% na capacidade de atendimento do Hospital do Rocio
em casos de internamento pela doenc?a, somando, agora, 195 UTIs e 314 leitos de enfermaria exclusivos

Os equipamentos dos 52 leitos vêm da iniciativa privada como uma doação do setor produtivo do Estado", disse Ratinho Junior

ação do setor produtivo do
Estado", complementou
Ratinho Junior.
Eduardo Wendler, diretor administrativo do Hospital do Rocio, destacou
que a estrutura está totalmente preparada para os
pacientes, o que é fundamental diante do crescimento acelerado de internações. "A vantagem de
um leito montado e estruturado com equipe e material à disposição é dar
um apoio aos pacientes
que necessitam, desafogando as Unidades de
Pronto Atendimento",
afirmou.
LEITOS
Com os novos leitos,
disponíveis a partir da tarde desta segunda-feira, o
Paraná tem 4.686 leitos
exclusivos para Covid-19
via SUS, entre enfermari-

as e UTI adultas e pediátricas. Neste domingo
(28), a taxa geral de ocupação dos leitos no Estado era de 88%. Entre os
leitos de UTI, a ocupação
era de 98%.
Os novos leitos em
Campo Largo fazem parte
de uma série de iniciativas do Estado para reforçar o sistema de saúde no
Paraná.
Na última semana, novos leitos foram inaugurados em Cascavel, Ponta
Grossa e no Litoral, chegando a cerca de 120 novos leitos abertos em 10
dias.
O secretário estadual
de Saúde, Beto Preto, reforçou que a ampliação
da capacidade do sistema
de saúde é uma das estratégias para enfrentar o coronavírus, mas o foco agora é a vacinação. "Passa-

mos a 1.811 leitos de UTI
exclusivos Covid-19 em
todo o Paraná. Mas, insisto: não é apenas a abertura de leitos que vai nos
ajudar. Neste momento,
nossa prioridade é vacinar. Por isso lançamos a
campanha para municípios aplicarem doses de domingo a domingo. São
124 municípios que já
entraram nessa estratégia", explicou Beto Preto.
HOSPITAL DO ROCIO
Localizado na Região
Metropolitana de Curitiba, o Hospital do Rocio já
atendeu 9,6 mil pacientes
suspeitos de Covid-19
desde o início da pandemia do novo coronavírus.
Além dos 195 leitos SUS,
o hospital também possui
uma estrutura de 25 leitos
de UTI privados exclusivos para Covid.

Atualmente, cerca de
90% da instituição está
destinada ao atendimento
de pacientes com coronavírus. Estão disponíveis
42 leitos de UTI para outras especialidades. Em
sua maioria, os atendimentos a outras necessidades médicas foram
transferidos para o Hospital do Centro, da mesma
rede, com mais 45 leitos
de UTI disponíveis.
"O mais importante é
todos estarmos juntos. Em
uma batalha, não adianta
levantarmos bandeiras diferentes. O mais importante é a união de todos, tentando olhar para um contexto geral e tomando decisões mais assertivas.
Para vencermos essa batalha, precisamos ter paciência, calma e estarmos
sempre unidos", endossou
Wendler.
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CINE PASSEIO

Cine Passeio exibe Vida de Artista

O personagem central é um talentoso santeiro polivalente da cidade histórica de Pirenópolis, Goiás.
Elogiado, polêmico, ele abre sua vida e o vigor de sua
obra para a câmera, disposto a revelar também os lados sombrios de sua existência como artesão e como
pessoa. Para saber mais acesse o site do Cine Passeio.

Curitiba

Confira o jeito certo de descartar embalagens de delivery
todo o resíduo de alimento do recipiente plástico, ele pode ser destinada
ao lixo reciclável.

LUIZ COSTA/SMCS (ARQUIVO)

C

om as medidas de isolamento,
as embalagens descartáveis de
refeições entregues em casa passaram
a fazer parte do dia a dia. E aí vem a
dúvida de como fazer a destinação
correta. Caixa de pizza engordurada e
isopor vão para o lixo comum ou para
o reciclável? Lavo ou não lavo os recipientes antes de separar o lixo que
não é lixo?
"É sempre importante separar os
resíduos em casa", lembra o diretor de
Limpeza Pública da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba,
Edelcio Marques dos Reis. "Sempre
devemos pensar em reduzir ao máximo os nossos rejeitos. O reúso e a reciclagem devem ser nossas prioridades", completa. Quando se tratam das
embalagens de comida, alguns cuidados facilitam a separação e o aproveitamento desses materiais nos barracões do Ecocidadão, programa da Prefeitura que envolve associações de catadores na separação e venda dos resíduos. "Além de uma solução ambiental, esse reciclável representa renda para essas pessoas", destaca o diretor.
Em tempos de escassez hídrica,
para retirar o resíduo de alimentos, o

EMBALAGEM DE ISOPOR
Pode reciclar. Assim como acontece com o plástico, retirar todo o resíduo das embalagens de isopor e destiná-las limpas e secas.
MARMITA DE ALUMÍNIO
Pode reciclar. Mantém-se o cuidado de retirar bem os resíduos de alimentos para destinar as marmitas de
alumínio que chegam por delívery
para reciclagem.

O reúso e a reciclagem devem ser nossas prioridades

material pode ser limpo no momento
de lavar a louça, aproveitando a água
que já seria utilizada. Os alimentos podem contaminar o material e atrair
vetores, além de danificar o resíduo.
Veja a lista e as orientações para as
embalagens de delivery:
CAIXA DE PIZZA
Pode reciclar. Mesmo a parte engordurada pelo queijo e pelo azeite?

Sim, esse tipo de "sujeira" não prejudica o processo de triagem e compactação. Importante evitar que restos da
pizza vão junto com o material, porque os alimentos vão contaminar o
material e atrair vetores durante o armazenamento. Isso vale para outros
tipos de caixas de papelão também.
CAIXA E SACOLA DE PLÁSTICO
Pode reciclar. Depois de retirar

TALHER DESCARTÁVEL
Pode reciclar. E, sempre que possível, reutilizar antes de ir para a reciclagem.
GUARDANAPO E PAPEL TOALHA
Pode reciclar, desde que estejam
limpos. Se forem usados apenas para
secar água, por exemplo, assim que
evaporar a umidade, podem ser destinados à reciclagem.
Apenas com gordura e outros tipos
de sujeira devem ir para o lixo comum.

158 cidades do Paraná chegaram a 10% dos vacinados com a 1ª dose
Nova Laranjeiras, na Região Centro-Sul, é proporcionalmente o município com mais pessoas protegidas: 18,82% da população já recebeu
a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Rio Bom (17,67%) e Nova Olímpia (17,41) completam o pódio da vacinação

de semana passado.
"Somos o primeiro Estado a lançar uma campanha desse porte porque queremos atingir rapidamente o
maior número possível de paranaenses imunizados. A vacinação é a única alternativa que temos para vencer essa pandemia, por isso é importante a adesão em massa dos municípios para acelerar esse processo",
afirmou Ratinho Junior. "Nossa meta
é imunizar, ainda no mês de abril,
todas as pessoas com 60 anos ou
mais, que é o grupo mais atingido
pela Covid-19. A maioria dos óbitos
pela doença é dessa faixa etária".

AEN

Cento e cinquenta e oito municípios do Paraná ultrapassaram a marca de 10% da população imunizada
com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A quantidade representa 39,6% das 399 cidades paranaenses. No total, o Estado fez
933.836 aplicações iniciais (8,94%),
de acordo com o ranking da vacinação, elaborado pela Secretaria de
Estado da Saúde (Sesa) - o levantamento foi atualizado às 15h05 desta segunda-feira (29) e leva em consideração pessoas com mais de 18
anos.
Nova Laranjeiras, na Região Centro-Sul, é proporcionalmente o município com mais pessoas protegidas:
18,82% da população já recebeu a
primeira dose do imunizante. Rio
Bom, no Vale do Ivaí, com 17,67%,
e Nova Olímpia, no Noroeste, com
17,41%, completam o pódio da vacinação. A média estadual é de
8,94%.
Cidade mais populosa do Paraná
com quase 2 milhões de habitantes,
Curitiba é a 108ª do ranking, alcan-

"Nossa meta é imunizar, ainda no mês de abril, todas as pessoas com 60 anos
ou mais, que é o grupo mais atingido pela Covid-19", afirmou Ratinho Junior

çando 10,9% das pessoas. A Capital,
porém, lidera em números absolutos,
com 190.920 imunizados. Londrina
(51.687), Maringá (44.673), Cascavel
(31.725) e Ponta Grossa (27.361) aparecem na sequência.

Além da agilidade na distribuição
das doses por parte do Estado, o governador Carlos Massa Ratinho Junior relaciona o bom desempenho do
Paraná à campanha Vacina Paraná de
Domingo a Domingo, iniciada no fim

SEGUNDA DOSE
Em relação à segunda dose, que
garante a imunização por completo,
o Paraná realizou até as 15h05 desta
segunda-feira (29) 213.614 aplicações, com média de 2,05%. Tamarana, na Região Norte, com 10,8%, e
Nova Laranjeiras, com 10,65%, foram as únicas cidades a romper a
barreira dos 10% da população protegida.
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Obra do escritório da Fibra, financiada por Itaipu,
garante carteira assinada para 60 trabalhadores
A construção iniciada em setembro do ano passado foi fundamental para as famílias passarem por esse
momento difícil da economia. Obras de Itaipu, com aportes de R$ 2,5 bilhões, geram mais de 3 mil empregos
tre de obras José Martins, de
47 anos, responsável pela
construção. Com a experiência de quase 30 anos na
construção civil, José se
sente especialmente satisfeito com a iminência de
mais uma inauguração: "Ficou um edifício bonito!"

SARA CHEIDA / ITAIPU BINACIONAL

O

A movimentação da economia é uma contrapartida importante que a usina dá para a população

geram mais de 2,5 mil empregos. Para o diretor geralbrasileiro de Itaipu, general
Joaquim Silva e Luna, a
movimentação da economia
é uma contrapartida importante que a usina dá para a
população. "Estamos investindo no crescimento da região e da qualidade de vida
da nossa gente."
"Estaria muito mais difícil se eu não tivesse essa
oportunidade", continua
Romário, que trabalha na
construção civil desde a

adolescência. "Eu estava desempregado e já tinha enviado alguns currículos, mas
ninguém me chamava. Só
tenho que agradecer por poder trabalhar aqui." Quando
entregar a obra, ele já espera "engatar" outro serviço,
na construção de uma roda
gigante, no Marco das Três
Fronteiras. O investimento
foi atraído por outra obra financiada por Itaipu: a segunda ponte entre Brasil e
Paraguai.
Quem também já tem em-

SARA CHEIDA / ITAIPU BINACIONAL

ajudante de pedreiro Romário Marçal,
de 24 anos, estava desempregado havia três meses
quando o pessoal da Construtora Tarobá ligou para fazer uma oferta de serviço.
Era junho do ano passado,
a última parcela do auxílio
emergencial já tinha caído e
Romário estava distribuindo currículo. O trabalho:
atuar nas obras da nova sede
da Fundação Itaipu Brasil
(Fibra), que seria construída na Vila A, em Foz do Iguaçu, com o financiamento de
R$ 5,2 milhões da Itaipu
Binacional.
Agora, a uma semana da
conclusão do prédio, Romário e o colega Carlos Nepomuceno, de 19 anos, trabalham na limpeza externa do
local. Querem deixar tudo
tinindo para inauguração,
marcada para o próximo dia
31. Romário é um dos 60 trabalhadores de Foz do Iguaçu que tiveram a oportunidade de fazer uma renda
com a obra da Fibra. Dinheiro essencial, principalmente, nesses tempos de crise
econômica.
Juntas, as obras e iniciativas de Itaipu, com aportes
de mais de R$ 2,5 bilhões,

O prédio de 1.407 m² de área construída foi levantado em um terreno de 5.200 m², cedido pela Itaipu, na Vila A

prego garantido depois dessa obra é Emerson Valério,
de 36 anos, carpinteiro de
formação, e "faz-tudo" na
construção, o que é essencial, principalmente, nesta
fase final da obra. Apesar
dos dez anos de experiência, Emerson considerou a
construção do prédio um
desafio. "Pra mim foi um
aprendizado novo, era uma
obra de prazo curto, tivemos
que trabalhar bastante", considera.
O salário, claro, também
foi fundamental. "Foi um dinheiro bom, conseguimos
fazer algumas horas extras
que reforçou ainda mais a
renda", conta. Casado com a
dona de casa Leila, e pai do
Cauan (12 anos), Davi (9) e
Samuel (4), Emerson é o único provedor da casa. "Esse
trabalho chegou a hora certa, sem ele a gente estaria em
uma situação bem complicada."
As obras iniciadas em setembro passado entram nas
frentes finais de trabalho
nesta semana. "O mais urgente é finalizar a parte interna e o calçamento externo, depois fazer a limpeza
geral e entregar para ser
inaugurada", explica o mes-

NOVA "CASA"
Um grupo de colaboradores da Fibra visitou a futura casa. Quando concluída, a sede vai abrigar os 34
empregados da fundação
além dos três diretores, cedidos do quadro próprio da
Itaipu. O prédio de 1.407 m²
de área construída foi levantado em um terreno de
5.200 m², cedido pela Itaipu, na Vila A.
O edifício tem sala de recepção, escritório principal,
duas salas de reunião, miniauditório, salas da diretoria, além de copa, área de
impressão, vestiários, banheiros e até uma área externa para confraternização.
O estacionamento para 30
carros será todo coberto com
264 placas fotovoltaicas que,
quando em funcionamento,
fornecerá toda a energia consumida no prédio.
A construção da nova
sede foi necessária após o
fechamento do escritório da
Fibra, em Curitiba, em 2019,
seguindo as diretrizes do
diretor-geral brasileiro da
Itaipu, general Joaquim Silva e Luna. "Em Foz do Iguaçu, a Fibra ficará mais perto
de seus assistidos e da administração central, agilizando o processo de tomada de decisões", disse Silva
e Luna.
De fato, 97,3% dos participantes ativos e 50,8% dos
assistidos vivem na cidade.
No total, a Fibra possui
1.330 participantes ativos e
1.922 participantes assistidos, alcançando mais de
7.300 pessoas beneficiadas
diretamente.
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Veja os parques onde é permitido
praticar atividades individuais
UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO COM
ESTACIONAMENTOS
RESTRITOS
- Parque Barigui
- Parque Tingui
- Parque Náutico
- Parque Peladeiros
- Parque Atuba

HULLY PAIVA/SMCS

P

arques que estavam
completamente restritos aos frequentadores voltam a permitir a prática de
atividades físicas individuais
e com atenção às medidas de
prevenção da disseminação
da covid-19 - distanciamento, uso de máscaras e higiene
das mãos. A medida vale a
partir desta segunda-feira (29/
3), quando entra em vigor o
novo decreto que determina
que a cidade segue sob bandeira vermelha. Parques como
o Barigui, Tingui e Náutico
têm restrição de estacionamento. As unidades restritas
são as que, em geral, recebem
o maior número de pessoas.
O acesso a esses locais e o estacionamento irregular serão
monitorados e fiscalizados
por agentes de trânsito e guardas municipais. Confira a lista completa abaixo.

Parques permitem atividades individuais, mas com restrições

o Bosque Capão da Imbuia,
Zoológico de Curitiba, entre
outros.

SEM AGLOMERAÇÃO
Permanecem totalmente
restritas as unidades de conservação cercadas, como o
Jardim Botânico de Curitiba,

RESPEITO ÀS NORMAS
A recomendação das secretarias municipais da Saúde e

do Meio Ambiente é para que
o uso das unidades que não
estiverem fechadas seja para
atividades individuais, visitas
em família e contemplação
rápidas e sem aglomeração.
O uso correto de máscaras

e álcool em gel para higienização das mãos são obrigatórios mesmo ao ar livre em todas as áreas. Bebedouros estão desativados, portanto
cada pessoa deve levar a sua
garrafa de água.

UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO
TOTALMENTE RESTRITAS
- Jardim Botânico de Curitiba
- Passeio Público de Curitiba
- Parque General Iberê de
Mattos (Parque Bacacheri)
- Parque São Lourenço
- Parque Lago Azul
- Parque dos Tropeiros
- Parque do Passaúna
- Bosque Capão da Imbuia
(Trilha "Caminho das
Araucárias" do Museu Capão da Imbuia)
- Bosque Alemão
- Bosque do Papa
- Bosque Vilinha do Atuba
- Bosque Fazendinha
- Bosque Zaninelli (Unilivre)

Em 1º turno, CMC aprova vinculação
de multas por sanções antiCovid
A Câmara Municipal de
Curitiba (CMC) aprovou, na
sessão remota nesta segunda-feira (29), o projeto de lei
que pretende estabelecer
onde devem ser aplicadas as
receitas provenientes de
multas pelo desrespeito às
medidas de prevenção à Covid-19. Conforme a iniciativa, protocolada no dia 18
de março pela vereadora
Noemia Rocha (MDB), os
recursos seriam investidos
exclusivamente em ações e
serviços de enfrentamento à
pandemia. A primeira votação foi unânime, com 36
votos favoráveis.
A matéria teve o regime
de urgência aprovado em
plenário, na semana passada, e precisa do aval em segundo turno, na sessão des-

REPRODUÇÃO YOUTUBE/CMC

A ideia é que as receitas sejam destinadas exclusivamente a ações e serviços de combate ao novo coronavírus na capital

Vinculação das receitas, citou Noemia Rocha, pode ser
usada para compra da vacina e contratação de profissionais

ta terça-feira (30), para então
seguir para a sanção ou veto
do Executivo. A ideia é acrescentar parágrafo à lei municipal 15.799/2021, que dispõe
sobre as infrações administra-

tivas por condutas e atividades lesivas ao enfrentamento
à pandemia.
Conforme a norma vigente, as multas pelo descumprimento do uso obrigatório da

máscara e à promoção de
aglomerações, dentre outras
situações, variam entre R$
150 e R$ 150 mil. As receitas
atualmente seguem para o tesouro municipal, sem uma
rubrica específica. Os autos
de infração e as notificações
são regulamentados pelo decreto 72/2021.
Segundo Noemia Rocha,
ela apresentou a iniciativa à
secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak, que teria demonstrado interesse na
alteração da lei. "Este é um
debate importante nesta Casa,
a preocupação de todos os
vereadores, pelo cenário que
estamos enfrentando. Nosso
tema tem sido a Covid-19",
disse ela. "Os vereadores estão na ponta, bem próximos
da realidade."

A vinculação, defendeu,
traz tanto "a tranquilidade
quanto a transparência para
investirmos" no combate à
doença. Essas ações e serviços, citou a autora, poderiam ser capacitação e a contratação de profissionais, a
compra da vacina e a abertura de leitos.
Um ano após os primeiros contágios na capital,
continuou ela, o cenário é
"preocupante" em função
das novas cepas, da lotação
dos hospitais e de profissionais da saúde esgotados.
Noemia destacou a aprovação de outra alteração na
lei, para a multa aos proprietários ou locatários de imóveis usados em festas clandestinas, também em regime de urgência.
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Copel lança na próxima quartafeira (31) a websérie Energia da
Sustentabilidade, que vai abordar
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e sua relação com o setor
elétrico. O lançamento acontece com um
webinar e, também, um podcast sobre o
tema, levantado as ações empreendidas
por empresas como a Copel e pelo mercado para tornar o cumprimento dos ODS
factível, conforme as metas da Agenda
2030 da ONU.
Com sete episódios, a websérie inicia trazendo a definição dos ODS e, na
sequência, detalha aqueles priorizados
pelas empresas do setor elétrico - Energia acessível e limpa (ODS 7), Emprego
digno e crescimento econômico (ODS 8),
Indústria, inovação e infraestrutura (ODS
8), Cidades e comunidades sustentáveis
(ODS 11) e Combate às alterações climáticas (ODS 13) ; finalmente, será abordada a aplicação das ações referentes ao
cumprimento dos ODS junto às partes
interessadas (clientes, fornecedores, funcionários, acionistas, governos etc). "Nosso objetivo é esclarecer o assunto desde
o princípio e explicar, de forma didática,
como os ODS acontecem na prática, no
dia a dia das empresas comprometidas
com sua realização", explica a superintendente da Coordenação de Sustentabilidade Empresarial e Governança Corporativa da Copel, Luisa Nastari.
O assunto, que já é alinhado à estratégia da Companhia desde a adesão ao
Pacto Global da ONU, em 2000, ganha
ainda mais corpo mediante o cenário da
pandemia da Covid-19. "A Copel está firmemente comprometida com a Sustentabilidade e, por consequência, os critérios ASG [Ambiental, Social e Governança]. Com a pandemia de covid-19, tornase ainda mais necessário consolidar ações
para um caminho sustentável, e esse é
um diferencial que o mercado vai obser-

COPEL

Copel lança websérie sobre os Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável

A websérie Energia da Sustentabilidade, que vai abordar
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)

var com maior atenção a partir deste
momento. ", pontua o diretor de Governança, Risco e Compliance da Copel,
Vicente Loiácono Neto.
Daí a importância em tornar o tema
dos ODS ainda mais familiar ao público.
"Percebemos uma necessidade grande em
esclarecer como nossas ações refletem no
cumprimento destes objetivos. São diversos programas e projetos desenvolvidos
com o intuito de fazer cumprir especificamente as metas dos ODS, especialmente aqueles fortemente influenciados pela
atuação do setor elétrico", detalha Luisa.
WEBINAR E PODCAST
Para o evento de lançamento a Copel
promove o encontro virtual da gerente
de Meio Ambiente da Rede Brasil do Pacto Global, Elisa Badziack, e do especialista em sustentabilidade e um dos responsáveis pela coordenação da priorização dos ODS no setor elétrico, Pedro Barizon, com a superintendente da Coordenação de Sustentabilidade Empresari-

al e Governança Corporativa da Copel,
Luisa Nastari. No webinar, eles abordarão as iniciativas do setor elétrico no cumprimento dos ODS e a importância da
pauta para o futuro das empresas e do
planeta. Será nesta quarta, 31 de março,
às 14h30. O evento é aberto ao público
em geral, gratuito e sem necessidade de
inscrição prévia. Basta acessar o canal da
Copel no Youtube para assistir. Na ocasião também será lançado o podcast com
os especialistas, que ficará disponível nas
principais plataformas de streaming
(Soundcloud, Deezer, iTunes e Spotify).
A websérie Energia da Sustentabilidade é uma iniciativa do programa Educa ODS, da Copel, voltado à sensibilização dos públicos interno e externo da
Companhia no que diz respeito ao meio
ambiente e às relações sociais em prol
dos ODS, conforme as diretrizes do referencial estratégico da empresa. Os vídeos serão publicados mês a mês, no site e
nas redes sociais (Youtube e LinkedIn)
da Copel.

5 fatos que você precisa saber sobre endometriose
A endometriose continua sendo um
sinal de alerta para a saúde da mulher.
Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) informam que mais de 6 milhões de mulheres no Brasil em idade
reprodutiva são diagnosticadas com a
doença. De acordo com últimos estudos
divulgados pelo Colégio Americano de
Obstetrícia e Ginecologia (ACOG), a endometriose atinge 1 em cada 10 mulheres. Segundo doutor Fernando Prado, ginecologista e obstetra especialista em reprodução humana, estes números provavelmente são ainda maiores. "Em muitos casos, o diagnóstico é falho e tardio.
Para muitas mulheres a endometriose
também pode ser uma doença silenciosa.
Em todo mundo infelizmente ocorre
um intervalo médio de aproximadamente 7 anos desde os primeiros sintomas
até o diagnóstico", lamenta.
O especialista explica 5 fatos sobre a
doença, que toda mulher precisa saber:
1. Entre os principais sintomas da
endometriose estão dor intensa na região
pélvica, piora da dor durante o período
menstrual, dor durante a relação sexual,
sangramento menstrual intenso ou irre-

DIVULGAÇÃO

Doença atinge mais de 6 milhões de mulheres no país em idade reprodutiva

Especialista explica 5 fatos sobre a
endometriose, que toda mulher precisa saber

gular, alterações intestinais durante a
menstruação e dificuldade de engravidar.
2. A doença possui como uma de
suas mais marcantes características um
caráter evolutivo, ou seja, começa com
lesões superficiais, facilmente tratáveis,
e evolui até atingir quadros graves como
acontece na endometriose profunda intestinal ou quando atinge os ovários, tor-

nando o tratamento bem mais complexo.
3. É essencial que o diagnóstico seja
feito o mais precocemente possível. Apesar de muita gente acreditar que a endometriose não tem cura, quando tratada
com medicamentos ou por laparoscopia
onde todas as lesões são removidas,
pode-se dizer que a mulher está completamente curada.
4. Com o tratamento adequado a doença dificilmente retorna. O que de fato
pode acontecer é a recidiva mesmo após
anos sem sintomas, quando a mulher
estava realizando tratamento e interrompeu ou quando a paciente volta a ter o mesmo fluxo de menstruação de antes sem as
medicações e tratamentos corretos.
5. A endometriose é uma das principais causas da infertilidade feminina. Em
média de 30% a 50% das pacientes são
afetadas, mas isso não significa que não
conseguirão mais engravidar. Dados da
Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia afirmam que 60% das
mulheres com endometriose conseguirão
engravidar. As 40% restantes, de fato, deverão passar por tratamento, seja por videolaparoscopia ou técnicas de reprodução assistida como a fertilização in vitro.

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
bacon, alcaparras
e azeitonas
REPRODUÇÃO GOOGLE

INGREDIENTES:
- 500 gr de macarrão, usei linguini
- 1 colher (sopa) de óleo
- 200 gr de bacon picado
- 4 dentes de alho picados
- 1/2 colher (sopa) de açafrão
- 1 colher (sopa) de alcaparras
- Azeitonas a gosto
- 1/2 xicara de vinho branco seco
- Sal, pimenta e cheiro verde a gosto
- Queijo parmesão ralado e azeite a
gosto
MODO DE PREPARO:
1. Cozinhe o macarrão conforme as
instruções da embalagem. Esquente uma frigideira grande com 1 colher (sopa) de óleo e frite o bacon
até ficar bem dourado.
2. Adicione o alho e refogue por alguns segundos, misture o açafrão,
as alcaparras, as azeitonas e o vinho branco, deixe cozinhar por alguns segundos para evaporar o vinho, desligue o fogo e misture o
macarrão escorrido.
3. Finalize com cheiro verde, queijo
parmesão ralado e azeite a gosto,
se preferir poderá adicionar
4. 1 xicara da água do cozimento do
macarrão, que ajudará a massa ficar mais úmida.
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Cascavel

Horóscopo do Dia

Casos positivos de Covid-19 terão cartão-transporte
ValeSim bloqueados durante isolamento

P

assageiros com teste positivo para a Covid-19
não podem usar o transporte coletivo em Cascavel durante o período de isolamento.
E para garantir que a medida
seja cumprida e manter a circulação dos ônibus, o município
está bloqueando o Cartão-Transporte ValeSim a partir da data
de confirmação do exame para
o novo coronavírus.
Diariamente a Secretaria de
Saúde compartilha dados com
a Transitar e os usuários positivados tem o cartão suspenso
automaticamente. "A intenção é
evitar que as pessoas diagnosticadas com a Covid-19 furem o
isolamento social, colocando em
risco outros usuários do transporte público de Cascavel. Hoje,
são 24 cartões bloqueados, porém diariamente os dados são
atualizados", esclarece Simoni
Soares, presidente da Transitar.
A medida é mais uma para frear
a circulação do vírus neste perí-

PREFEITURA DE CASCAVEL

O Cartão-estudante somente é liberado para aulas presenciais, mediante pedido da instituição

O bloqueio vale para todas as modalidades de passageiros diagnosticados

odo crítico. Simoni explica que
após o paciente ser liberado do
isolamento, pelos setores da saúde, poderá requerer a revalidação do Cartão ValeSim. "O passageiro deve solicitar o desbloqueio fazendo o agendamento
pelo 3036-3738 e em seguida
seguir até a sede do Valesim, na
rua Duque de Caxias, 770, ao
lado da Catedral".

O bloqueio vale para todas
as modalidades de passageiros
diagnosticados.
CARTÃO ESTUDANTE
Segundo a Transitar, o Cartão-Estudante segue suspenso,
porém, quaisquer instituições
de Ensino que retornarem com
as aulas presenciais podem solicitar o desbloqueio do cartão

de seus estudantes. O pedido
deve ser feito por requerimento
na sede da Transitar. Os demais
estudantes continuam com os
cartões suspensos por tempo
indeterminado.
Segundo a Transitar, até o
dia 4 de abril continuarão suspensas as gratuidades para os
idosos. E a medida poderá ser
reavaliada nos próximos dias.

Paraná registra 2.831 novos casos de Covid-19 e 100 óbitos
Dados acumulados do monitoramento mostram que o Estado soma 834.387 casos e 16.173 óbitos pelo novo coronavírus. No site da Secretaria
da Saúde há um vacinômetro atualizado em tempo real à medida que os municípios inserem o número de doses aplicadas no sistema

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

dam resultados de exames. Eles
estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção
pelo Sars-CoV-2.

AEN

A Secretaria de Estado da
Saúde divulgou nesta segundafeira (29) mais 2.831 casos de
Covid-19 e 100 mortes pelo novo
coronavírus. Os dados acumulados do monitoramento mostram que o Paraná soma 834.387
casos e 16.173 óbitos em decorrência da doença.
Os casos confirmados divulgados nesta data são de março
(2.763), fevereiro (21) e janeiro
(15) de 2021 e dos seguintes
meses de 2020: abril (1), julho
(1), agosto (2), setembro (11),
novembro (3), dezembro (14).

2.906 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados

municípios inserem o número
de doses aplicadas no sistema.
INTERNADOS
2.906 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19
estão internados. Destes, 2.259

ocupam leitos SUS (931 UTI e
1.328 clínicos/enfermaria) e 647
da rede particular (309 UTI e
338 clínicos/enfermaria).
Há outros 2.741 pacientes
internados, 919 em leitos UTI e
1.822 em enfermaria, que aguar-

ÓBITOS
A Secretaria informa a morte
de mais 100 pacientes. São 32
mulheres e 68 homens com idades que variam de 24 a 98 anos.
Os óbitos ocorreram entre os 05
de janeiro e 29 de março de
2021.
FORA DO PARANÁ
O monitoramento da Secretaria da Saúde contabiliza 5.377
casos de pessoas que não moram no Estado - 118 foram a
óbito.

Publicações
SÚMULA DE REQUERIMENTO
DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Tropical Incorporações de Imóveis Ltda. torna público que irá
requerer ao IAT, a Licença de Instalação para Loteamento Residencial a ser implantado na Avenida Paraná, S/N, Santa Terezinha - Fazenda Rio Grande.

SÚMULA DE REQUERIMENTO
DE LICENÇA SIMPLIFICADA
USINAR USINAGEM DE PRECISAO LTDA, CNPJ 08.228.513/
0001-66 torna público que irá requerer à Secretaria Municipal
do Meio Ambiente de PINHAIS, a Licença Simplificada para
SERVICOS DE USINAGEM a ser implantada R REALEZA,50 JARDIM P. DEMETERCO - PINHAIS/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

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

Tropical Incorporações de Imóveis Ltda. torna público
que recebeu do IAT, a Licença Prévia para Loteamento Residencial a ser implantado na Avenida Paraná, S/N, Santa
Terezinha - Fazenda Rio Grande.

ÁRIES - Você irá nutrir
emoções diferentes e sem
compartilhar muito com
aqueles que estão próximos agora.
TOURO - Evite ficar ligada em demasia com a sua
feição neste momento,
abra a sua mente para coisa que venham a nutrir a
sua inteligência.
GÊMEOS - Tente expor o
mínimo necessário para
ter uma relação com as
pessoas que estão mais
próximas de você agora.
O planeta Júpiter pode
não lhe auxiliar muito
bem no dia de hoje para
evoluir mais.
CÂNCER - Não irá receber muito bem as críticas
neste momento, tudo por
causa de alguns movimentos estelares controversos a sua constelação.
LEÃO - Faça com que o
respeito prevaleça acima
de qualquer coisa, mesmo
que os indícios sejam
contrários a você neste
momento. Mostre a sua
força de reação para alcançar aquilo que precisa e
deseja também.
VIRGEM - Manter-se em
uma conduta reta agora
poderá fazer com que
você quebre, portanto
fuja um pouco dessa rotina. Reforme as suas práticas para poder crescer
de verdade neste momento.
LIBRA - O planeta de
Marte arrancará de você
uma maior probabilidade
de conseguir paz no seu
dia neste momento tão
importante.
ESCORPIÃO - O seu controle precisará ser feito
desde o início do seu dia
avaliando toda situação
que envolver a sua personalidade mais forte.
SAGITÁRIO - Toda a sua
força estará mais bem estabelecida no dia de hoje
por causa do seu compromisso com a verdade.
CAPRICÓRNIO - No planeta Júpiter o seu problema poderá ficar um pouco pior agora para fazer
algo bom na sua vida.
Tente ter mais flexibilidade para definir aquilo
que você precisa na sua
natureza.
AQUÁRIO - A ideia de
uma melhor isonomia
virá bem emitida do planeta Mercúrio para aliviar qualquer tipo de tensão neste momento.
PEIXES - Agir dentro de
uma ideia romântica você
conseguirá o que for possível para conseguir realizar muito mais objetivo
agora.
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Curitiba

N

esta segunda-feira, 29
de março, o aniversário da cidade marca também
os 25 anos da Casa Encantada do Bosque Alemão, tradicional espaço de contação de
histórias.
Para marcar os 25 anos, a
Secretaria Municipal da Educação lançou um concurso literário para crianças e estudantes, um álbum sobre as
bruxas e um vídeo comemorativo.
A superintendente de Gestão Educacional da secretaria,
Andressa Pereira, disse que o
jubileu de prata das bruxas é
uma oportunidade de integrar
os estudantes com o concurso e com o álbum digital.
"Esse trabalho foi feito com
muito carinho, nossas crianças e estudantes merecem",
afirmou a superintendente.
O concurso literário Releituras, Era uma vez... é uma
iniciativa da coordenadoria de
Projetos da secretaria e busca

LUIZ COSTA/SMCS (ARQUIVO)

Concurso Literário para estudantes
marca os 25 anos da Casa Encantada

A Secretaria Municipal da Educação lançou um concurso literário para crianças e estudantes

estimular e incentivar a leitura, a produção escrita de poesia e prosa e a ilustração.
O tema dos textos e das
ilustrações serão as releituras
dos contos e personagens das

histórias clássicas, como Irmãos Grimm, Hans Christian
Andersen, Charles Perrault.
Podem participar estudantes das unidades da rede municipal na Educação Infantil

(Pré I e II), do 1º ao 5º ano do
Ensino Fundamental, do 6º ao
9º ano do Fundamental e Educação de Jovens e Adultos
(EJA) nas categorias Ilustração, voltada ao pré e 1º e 2º

anos; e Poema ou Prosa, para
3º ao 5º ano e 6º ao 9º ano e
EJA.
Cada escola participante
selecionará um poema/texto
representante da unidade e
uma ilustração relacionada ao
poema/texto, inéditos e originais, compostos individualmente ou em dupla.
As produções selecionadas serão publicadas em uma
coletânea. A escola que tiver
suas produções publicadas
receberá 40 exemplares da
publicação.
E os três primeiros colocados nos poemas/textos, assim
como os três primeiros colocados das ilustrações, ganharão livros literários.
Os materiais serão avaliados por uma comissão julgadora composta por representantes da Secretaria Municipal da Educação. A divulgação do resultado e da coletânea será feita no Portal da
Educação, em outubro.
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Fabíola Maziero Sant'Anna
Congratulações à
Fabíola Maziero
Sant'Anna,
assessora da
Secretaria de
Comunicação de
Curitiba, que
completa mais um
ano de vida nessa
quarta-feira (31).
Desejo a você
muita saúde, paz e
felicidade sempre!

Ingrid Bianca
Ingrid Bianca, nessa terça-feira (30) 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!

Du Bittencourt
Cumprimentos
do jornal ao empresário
e vereador Du Bittencourt
que aniversariou
nesse sábado (27).
Desejo muita saúde,
paz e felicidade a você.
Parabéns!

Ellen Correa Wandembruck Lago

Ellen Correa Wandembruck Lago, desejo que
nesta terça-feira (30) você tenha um feliz aniversário cheio de sorrisos e gargalhadas, repleto de paz,
amor e muita alegria. Parabéns por mais um ano de
vida!

Bruna Oliveira

Silvia Ker

Feliz Aniversário, Bruna Oliveira! Que essa terça-feira (30) seja um dia inesquecível e o início de
um novo ciclo em sua vida, desejo que seja cheio
de felicidade e muitas realizações!

Completar mais um ano neste mundo é o maior
presente que podemos receber de Deus, Silvia Ker,
esposa de meu especial amigo José Felinto, presidente da CONUT. Desejo que neste domingo (28)
você tenha aproveitado esta data especial próxima
de quem você ama e que a vida sempre te sorria e
te faça colher bons frutos!

