14

15 DE JUNHO DE 2021

GERAL/EDITAIS

O

governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nessa segunda-feira (14), no Palácio Iguaçu, que
toda a população paranaense
com mais de 18 anos receberá
ao menos a primeira dose da
vacina contra a Covid-19 até 30
de setembro. Esse público, não
contemplado nos grupos prioritários, é formado por 8.736.014
pessoas. A expectativa leva em
consideração a manutenção do
cronograma do governo federal.
"Temos trabalhado muito
para aumentar o volume da vacinação no Paraná. E, dentro do
quantitativo de doses que estamos recebendo semanalmente do
Ministério da Saúde, vamos vacinar toda a população acima de
18 anos com uma dose até o fim
de setembro e assim ajudar a proteger as famílias paranaenses. É
um compromisso do Governo
do Estado", destacou Ratinho
Junior.
O governador lembrou que o
Paraná conta atualmente com a
distribuição de três imunizantes: AstraZeneca/Oxford/Fiocruz, CoronaVac/Butantan e Pfizer/BioNTech. Para esta semana,
é esperada no Estado a chegada
de um quarto medicamento: a
vacina Janssen, fabricada pelo
braço farmacêutico da Johnson
& Johnson. Administrada em
apenas uma dose, ela será destinada ao grupo prioritário dos
trabalhadores da carga pesada.
"Vamos seguir com programas que estão dando certo e ace-
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Toda a população adulta do Paraná será vacinada
com a 1ª dose contra a Covid-19 até setembro

Horóscopo do Dia
ÁRIES - Você irá notar que
alguns pensamentos mais
ligados às pessoas dentro da
constelação de Libra ficarão
ainda mais fortes nesta altura da sua vida.
TOURO - Caso você não
compreenda que existem
alterações necessárias, tenderá vir a padecer dos efeitos referentes ao seu relacionamento com algumas
pessoas.
GÊMEOS - Muitas ações do
planeta Saturno e de Júpiter acontecerão de forma
muito mais astuta. Faça um
bom planejamento.
CÂNCER - As grandes modificações das coisas que
possam vir a acontecer farão bem para você. Boas
ocorrências irão alegrar
bastante o seu dia.

Governador Carlos Massa Ratinho Junior

lerando a imunização, como o
Vacinação de Domingo a Domingo e o Corujão da Vacina. Contamos muito com o apoio e parceria dos municípios para fazer
chegar a vacina a todos os paranaenses com mais de 18 anos
até setembro", afirmou o governador. Como exemplo, ele cita a
média de aplicações da semana
passada: 54,8 mil imunizações
por dia. Somente na terça-feira
(8) foram administradas 84.218
doses, o melhor resultado em
um único dia desde 26 de abril.

O recorde de aplicações diárias
no Estado foi batido em 22 de
abril, quando 174.674 pessoas
receberam o imunizante. A agilidade da vacinação também foi
percebida durante o último final de semana. O levantamento
semanal da Secretaria de Estado da Saúde de doses aplicadas
aos sábados e domingos registrou recorde nos dias 12 e 13
no Paraná, com mais de 87 mil
vacinas aplicadas em 124 municípios do Estado. O calendário completo com a expectativa

de vacinação será divulgado ao
longo da semana pela Secretaria
de Estado da Saúde.
VACINÔMETRO
Até o início da tarde desta
segunda-feira (14), 4.499.762
imunizantes tinham sido aplicados no Estado, com 3.237.172
paranaenses que receberam a
primeira dose, 30% da população do Estado, e 1.262.590
(12%) de pessoas que completaram o ciclo vacinal com as duas
doses.

Publicações
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA
AMBIENTAL MUNICIPAL SIMPLIFICADA
A PROCESSVALVE INDÚSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS
LTDA torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente – SEMMA/Pinhais a Licença Ambiental Municipal Simplificada 105/2019, para Fabricação de válvulas, registros e dispositivos
semelhantes, peças e acessórios, sito à RUA DAS GUIANAS, 220, bairro Centro, município de Pinhais/Pr.

SÚMULA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA
AMBIENTAL MUNICIPAL SIMPLIFICADA
A PROCESSVALVE INDÚSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS
LTDA torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente – SEMMA/Pinhais a RENOVAÇÃO da Licença Ambiental
Municipal Simplificada para Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes, peças e acessórios, sito RUA DAS GUIANAS,
220, bairro Centro, município de Pinhais/Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA
AMBIENTAL MUNICIPAL SIMPLIFICADA
MIRANDA GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA, inscrita no CNPJ
38.409.916/0001-72, torna público que irá requerer a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente – SEMMA/Pinhais a Licença Ambiental
Municipal Simplificada para COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), sito à Rua ALFREDINA MACIEL
PINTO,25 – VILA MARIA ANTONIETA, município de Pinhais/Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
DOTTI TRANSPORTE E ARMAZÉNS GERAIS LTDA torna
público que requereu do Instituto de águas e Terras - IAT, a
Licença Prévia - LP para armazenamento e atividades auxiliares
dos transportes sito à BR 116 – Regis Bittencourt – KM 69,5, s/
n CEP 83420-000- município de Quatro Barrass/PR

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A empresa KALAY DO BRASIL LTDA inscrita no CNPJ 05.445.030/
0001-25, torna público que irá requerer ao IAP-Instituto Ambiental
do Paraná, renovação da Licença de Operação nº 16.2998-R3 com
vencimento em 31/07/2021, para atividade de Fabricação de Produtos Químicos, situada a Avenida Maringá, nº 3036, Atuba, Pinhais,
Estado do Paraná, CEP: 83.326-010.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA
AMBIENTAL MUNICIPAL SIMPLIFICADA
ONIX ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA, inscrita no CNPJ 42.007.263/
0001-72 torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA/Pinhais a Licença Ambiental Municipal Simplificada
Para FABRICAÇÃO DE OUTRAS PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, sito à Rua Aluísio Azevedo,653, Vargem Grande,
município de Pinhais/Pr.

SÚMULA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI, CNPJ nº 00.059.799/0001-91,
CNAE 27.20-4-02, torna público que irá requerer a Secretaria Municipal do
Meio Ambiente de Pinhais-PR - SEMMA, a RENOVAÇÃO da Licença de Operação para a atividade de Fabricação, montagem, comércio, instalação, importação, exportação, distribuição e consertos de sistemas de energia (nobreak's,
retificadores, estabilizadores, inversores, transformadores e baterias); Execução de obras, projetos, manutenção e instalações na área de engenharia elétrica, automação industrial e predial; Fabricação, instalação e montagem de
subestações, quadros de comando, reguladores de voltagem e outros aparelhos e equipamentos e equipamentos para distribuição e controle de energia;
Fabricação, distribuição e comércio de caixas, quadros, cubículos, mesas de
comando e painéis metalúrgicos e mecânicos, sito a Rua Apucarana, 973,
Bairro Emiliano Perneta, município de Pinhais-PR.
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LEÃO - As dificuldades serão um pouco mais constantes neste dia atrapalhando
o desenvolvimento do seu
dia. O astro rei virá como
algo muito enérgico para
você nesta grande fase da
sua vida.
VIRGEM - Você irá agir sem
compreender bem tudo o
que está ocorrendo no decorrer o dia. Netuno tenderá a lhe auxiliar e bastante
nessa sua nova e grande
empreitada de forma diversa.
LIBRA - Muitos bons elementos tendem a dirigir-se
para suceder em um rumo
célere durante este dia, assim você terá uma fluência
social.
ESCORPIÃO - Você pode vir
a transmitir mais firmeza,
um pouco acima do trivial
neste momento. O elemento Água em composto com
o planeta Urano, irá preferencialmente lhe fortificar.
SAGITÁRIO - Muitos componentes irão ocorrer em
uma diretriz muito diversa
na sua vida, seja genuíno
com você. Irá se achegar
um pouco mais de indivíduos que fazem parte do
signo de Touro.
CAPRICÓRNIO - Se você
apreciar os acontecimentos
com equilíbrio afastará as
suas vontades mais fora do
comum. Pode apresentar
uma grande indiferença sobre as pessoas que pertencem ao signo de Câncer.
AQUÁRIO - Muitas dos teus
pensamentos irão vir de um
modo bem vigoroso e comovente na sua mente. Uma
pessoa da quinta casa do horóscopo mostrará que você
pode ir há muitos lugares.
PEIXES - As coisas mais
clamas vão acontecer de
forma mais constante na
sua vida, o satélite natural
Lua será um grande e importante influenciador.

