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Pinhais

Curitiba

Seguem as duas obras de
duplicação da Avenida Maringá

Mário Tourinho: Concluída, nova
trincheira melhora mobilidade para 62 mil
veículos e 168 mil passageiros de ônibus

PMP

PÁGINA 5

PEDRO RIBAS/SMCS

PÁGINA 9

Trincheira da Rua General Mário Tourinho é liberada para o trânsito

PREVISÃO
DO TEMPO
DIVULGAÇÃO

Nos próximos dias está programado o início da pavimentação em asfalto definitivo

Aves do Refúgio Biológico da
Itaipu ganham "almoço especial"
no Dia dos Namorados

Covid-19: com horário estendido
e alternativo, Quatro Barras
abre repescagem para vacinação

EVELYN ALFONZO

Máxima 15 graus e mínima
9 graus em Curitiba e RMC.
Na imagem Campina Grande do Sul.
Na quarta-feira, a circulação
dos ventos que transporta
umidade do oceano para o
continente, favorecerá a formação a nebulosidade sobre
o centro-leste e sul do Estado,
inclusive com previsão de chuvas/garoas ocasionais sobre o
leste. Nas demais regiões, espera-se o aumento gradativo
da nebulosidade.

PÁGINA 13
Aves de diversas espécies do plantel do Refúgio Biológico Bela Vista
da Itaipu, em Foz do Iguaçu (PR), receberam um presente especial

Dólar/Euro Cotações (em R$)

Estado

MOEDA

Municípios se organizam
e vacinação nos
trabalhadores do Ensino
Superior ganha velocidade

COMPRA

VENDA

Euro

6,111

6,113

Dolar Com.

5,042

5,043

Dolar Tur.

5,043

5,213

Piraquara vacinou policiais
penais e profissionais
que atuam no Complexo
Penitenciário
PÁGINA 4

PMQB

PÁGINA 8
Com horário estendido e alternativo,
a imunização será realizada das 17h30 às 20h
UEM

As vacinas foram encaminhadas para
69 municípios de 21 Regionais de Saúde

PÁGINA 12
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Bastidores

CMC confirma funcionamento de bares
e setor de eventos como restaurantes
RODRIGO FONSECA/CMC
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Crianças autistas e a interação
com os pets: conheça os benefícios
De acordo com estudo da Mars Petcare, crianças com autismo desenvolvem habilidades emocionais,
sociais, fisiológicas e cognitivas em convivência com animais, especialmente com os gatos

O

A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) ratificou, proposta de lei de diversos vereadores para auxiliar os setores
de bares, casas noturnas, eventos, casas de festas, serviços
de catering, de bufê e similares. A ideia é que os estabelecimentos sejam autorizados a funcionar como restaurantes e
lanchonetes, de forma desburocratizada, durante a pandemia da Covid-19. Aprovado em segundo turno unânime,
com 35 votos favoráveis, o projeto segue para sanção ou
veto do Executivo. A redação original, de iniciativa dos
vereadores Alexandre Leprevost (Solidariedade) e Tico Kuzma (Pros), dispunha sobre o funcionamento de bares e casas noturnas como restaurantes e lanchonetes, na pandemia. Protocolada em fevereiro passado, a matéria já havia
encerrado o trâmite nas comissões e estava apta para ser
incluída na ordem do dia.

Brasil recebe 842,4 mil doses
da Pfizer pelo consórcio Covax Facility
O Brasil receberá, na próxima semana, mais vacinas Covid-19 pelo consórcio Covax Facility. Serão entregues 842,4
mil doses da Pfizer/BioNTech, cumprindo a previsão de chegada dessa remessa para junho. Esse é o primeiro lote da
farmacêutica que desembarcará no País oriundo da aliança
liderada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e outros parceiros.

CMC pede conclusão da Linha Verde
e Conferência Municipal de Educação
A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) irá encaminhar
ao Poder Executivo, nos próximos dias, duas indicações aprovadas pelos vereadores que sugerem a celeridade na conclusão das obras da Linha Verde Norte e a realização da
Conferência Municipal de Educação. Protocoladas respectivamente por Indiara Barbosa (Novo) e pela bancada do
PT no Legislativo, as proposições foram debatidas na segunda parte da ordem do dia, após a votação do substitutivo geral que autoriza o funcionamento de bares e setor de
eventos como restaurantes e lanchonetes.

Inscrições em projeto para redução de infecções
hospitalares começam nesta quarta (16)
Hospitais públicos ou filantrópicos de todo o País podem se inscrever para o projeto Saúde em Nossas Mãos:
Melhorando a Segurança do Paciente em Larga Escala no
Brasil, a partir desta quarta-feira (16). A iniciativa vai selecionar 204 instituições para fomentar o suporte técnico e
práticas seguras que promovam a ampliação da qualidade e
segurança em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

16 de Junho
Dia da Criança Africana; Dia de São Ciro.

GERAL

Centro de Nutrição e
Bem-Estar Animal
WALTHAM™, parte da Mars
Petcare, tem dedicado grande
parte de suas pesquisas às temáticas relacionadas à interação humano-animal para
comprovar o quanto essa relação é benéfica. Também
nesta busca por informação
estão os resultados de um estudo financiado pelo HABRI
(Human Animal Bond Research Institute) - da Universidade do Missouri, que identificou que crianças com autismo e pais que adotaram um
felino sentiram de imediato
uma forte conexão com o pet.
Os estudos mostram que a
presença dos gatos na vida de
crianças autistas causam efeitos positivos no desenvolvimento cognitivo e de aprendizado do vocabulário, isso
porque os felinos interagem
com os pequenos sem transmitirem a sensação de "pressão". Os gatos recebem carinho sem demonstrar e podem
passar horas olhando para
uma imagem em absoluto silêncio. Dessa maneira, ambos
podem curtir seus silêncios
naturalmente e juntos.
DESENVOLVIMENTO
FISIOLÓGICO
Os resultados de pesquisas
mostram que a convivência
com cães e gatos beneficia
crianças e adultos de forma
geral: reduzindo estresse,

DIVULGAÇÃO
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Tanto os gatos como as crianças podem curtir
seus silêncios naturalmente e juntos

medo, fadiga e tristeza. Mas
há uma diferença com base no
animal: as crianças autistas
tendem a se relacionar melhor
com animais mais calmos, por
exemplo. Além disso, a pesquisa mostra que o contato
com pets pode diminuir o risco de as crianças desenvolverem alergias futuras.
DESENVOLVIMENTO
COGNITIVO
O estudo evidenciou que
a interação dos gatos com as
crianças que possuem Transtorno do Espectro do Autismo
e crianças com Déficit de Atenção promove uma melhoria no
desempenho e desenvolvimento na comunicação, raciocínio, percepção e memória.
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E EMOCIONAL
Os pesquisadores apon-

tam que ter um pet no ambiente familiar pode impactar
positivamente a saúde emocional e as habilidades sociais das crianças com autismo.
Por exemplo, ter contato com
os animais em casa ajuda a
criança a criar vínculos e se
sentir bem na presença de
outro ser. Eles também auxiliam muito o emocional dos
pais ao verem o filho interagir com um pet, quando a criança tem dificuldade de interação com a família.
Para promover mais benefícios na relação de laços entre crianças e pets, a interação entre eles deve ser sempre monitorada por adultos
para evitar imprevistos em
que a criança pode se machucar ou exceder o limite imposto pelo animal e sempre procurar um especialista para
qualquer eventualidade.
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Dia de combate à violência contra idosos:
alerta para violação de direitos na pandemia
“A

pandemia da Covid19 está causando
medo e sofrimento incalculáveis para as pessoas idosas
em todo o mundo. Além de
seu impacto imediato na saúde, a pandemia está colocando as pessoas mais velhas em
maior risco de pobreza, discriminação e isolamento. É
provável que tenha um impacto particularmente devastador sobre as pessoas
idosas nos países em desenvolvimento", afirmou
António Guterres, secretário
Geral da ONU.
A mensagem foi transmitida pelo secretário, no último ano, demonstrando preocupação sobre a situação e
para enaltecer o Dia Mundial
de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa.
A data é celebrada nesta
terça-feira, dia 15 de junho, e
foi criada para alertar sobre as
violações dos direitos dos idosos.
O Estatuto do Idoso (Lei
10.741, de 2003) considera
violência contra o idoso qualquer ação ou omissão que lhe
cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico.

PMP

Onde quer que estejam, pessoas idosas, por sua vulnerabilidade, podem ser vítimas de violência. É preciso estar atento a esta situação

Nesta pandemia, os idosos tendem ter mais contato
com seus familiares e, se estes são violentos, a pandemia
aumenta o risco de seu sofrimento por violência doméstica

Onde quer que estejam,
pessoas idosas, por sua vulnerabilidade, podem ser vítimas de violência. Na pandemia do novo coronavírus
SARS-coV-2, que expõe o risco de contraírem uma forma
grave de Covid-19, vêm sendo recomendado que idosos

permaneçam em casa em isolamento social voluntário.
Muitos não têm como ser protegidos por familiares e amigos, outros, rejeitam a proteção.
O impacto do confinamento, das restrições em suas rotinas ainda não é bem conhe-

cido, mas não se deve perder
de vista a possibilidade de
negligência nos cuidados de
proteção aos idosos diante do
risco de contaminação bem
como de ocorrência de outras
formas de violência.
Nesta pandemia, os idosos
tendem ter mais contato com
seus familiares e, se estes são
violentos, a pandemia aumenta o risco de seu sofrimento por violência doméstica.
Eles têm ido menos a consultas rotineiras e em menor contato com profissionais, amigos
e familiares, com isso, menos
expostos a quem pode identificar sinais de violência sofrida.
O que é violência contra
idosos? Reconheça os sinais:
- Há sinais de maus tratos
ou negligência no corpo do
idoso?
- O idoso demonstra estar
desconfortável na presença de algum familiar ou
cuidador?
- Um idoso comunicativo
tornou-se calado de uma
hora para outra?
- O idoso se recusa a fazer
atividades que antes eram
de seu interesse?

-

O idoso responde de maneira inadequada ou desmedida a uma situação cotidiana?
- O idoso passou a apresentar sinais de demência de
uma hora para outra?
- Surgiram dívidas em nome
do idoso de uma hora para
outra, ou seu saldo bancário diminuiu fora de um
padrão comum?
- Infecções ou feridas surgiram de maneira inexplicável na região genital?
- O idoso está desidratado,
desnutrido, tem descumprido as prescrições médicas ou vive em condições
inseguras?
Qualquer resposta sim
para alguma destas perguntas
deve acender um sinal de alerta.
Onde procurar orientação
ou denunciar:
- Unidades de Saúde do
município;
- Delegacia de Polícia Civil;
- Disque 100 (Direitos Humanos);
- 190: Polícia Militar (para
situações de risco eminente);
- 153: Guarda Municipal.

Mais de 550 animais serão
castrados gratuitamente em
São José dos Pinhais, por meio
do CastraPet - Programa Permanente de Esterilização de
Cães e Gatos. A iniciativa realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria
do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, teve início nesta terça-feira (15), em
estrutura montada na Praça
da Juventude, no Guatupê.
O CastraPet é uma ação
executada pelo Instituto Água
e Terra (IAT), com recursos da
Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo,
por meio do Fundo Estadual
do Meio Ambiente ou de
emendas parlamentares e parcerias das prefeituras. Em São
José dos Pinhais, R$100 mil
foram disponibilizados para a
castração de 553 animais, por
meio de uma emenda parlamentar do deputado estadual
Francisco Bührer.
"Essa é uma ação para to-

PMSJP

CastraPet realiza castrações gratuitas em São José dos Pinhais

O objetivo é dar condições e melhor qualidade de vida dos animais

dos nós que gostamos de pet.
O objetivo é darmos condições e melhor qualidade de
vida a esses animais. Por isso

não pensamos duas vezes na
hora de disponibilizar recursos para essa iniciativa. Acredito que esse valor venha para

contribuir muito nessa campanha, em que todos estão de
parabéns pelo excelente trabalho", comentou o deputado

estadual Francisco Bührer. A
ação no município encerra o
primeiro ciclo do programa,
que ao todo contemplou 45
cidades e cerca de 15 mil pets.
Até o dia 26 de junho, serão
castrados os animais que já
contam com um cadastro prévio, realizado pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente
(Semma).
Não há mais vagas disponíveis para a primeira etapa.
As cirurgias são gratuitas e,
além da castração, os tutores
recebem medicação para o
pós-operatório, carteirinha de
vacinação e orientação para o
bem-estar animal.
Para a prefeita Nina Singer,
este é um serviço que vai ajudar muitas famílias que querem cuidar com ainda mais
carinho de seus pets. "Gostaria de agradecer a todos pelo
trabalho que está sendo realizado aqui e ao deputado Francisco Bührer pela sensibilidade", afirma a prefeita.
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om objetivo de garantir aos consumidores
informações precisas, legíveis
e transparência em relação aos
preços e qualidade dos combustíveis automotivos revendidos no município, o Procon
de São José dos Pinhais e a
Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realizaram na
manhã da última terça-feira
(15), mais uma ação de fiscalização nos postos revendedores.
Em março, o Procon-SJP já
havia realizado uma ação semelhante em cumprimento ao
Decreto Federal nº 10.634, em
vigor em todo o país desde
fevereiro deste ano.
Em regra, o decreto obriga
os postos de abastecimento a
detalharem o valor do combustível por meio de painel
em local visível, com letras
legíveis, que incluam os valores estimados de tributos e
serviços oferecidos (valor do
ICMS, do PIS/Pasep e Confins,
além do valor da CIDE).
Para fazer uma denúncia
ou reclamação sobre postos

SILVIO RAMOS / PREFEITURA SJP

De olho nos preços e na qualidade, Procon de
São José dos Pinhais e Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis realizam fiscalização

O Procon-SJP, atende das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30.
Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo telefone whatsapp: 3283-6160

de combustíveis é necessário
informar à ANP o número do
CNPJ do estabelecimento
(informado obrigatoriamente em adesivo colado
em cada bomba abastecedora na altura dos olhos do

motorista) que pode ser encaminhada pelo Fale Conosco
http://www.anp.gov.br/faleconosco , ou então, no Centro de Relação com o Consumidor (ANP) que atende no
0800 970 0267.

A fiscalização acontece
durante toda a semana e conta com apoio da Guarda Municipal (GM-SJP).
"Para se resguardar de
eventuais complicações, o
consumidor sempre deve exi-

gir a emissão da nota fiscal que
é o principal documento que
comprova a autenticidade da
compra", orienta o coordenador do Procon-SJP, Jaiderson
Rivarola.
Segundo Jaiderson "o novo
decreto (10.634/21) além de
assegurar transparência do
acesso à informação, garante
ao consumidor o detalhamento do preço do combustível
através de um painel em destaque, ou seja, o consumidor
saberá quanto está sendo cobrado e quanto pagará pelo
litro da gasolina, do etanol e
óleo diesel. E se houver cobrança abusiva, o revendedor
será obrigado a reduzir o preço na bomba", explica o coordenador.
É importante lembrar que
devido a pandemia do novo
Coronavírus (Covid-19), o
atendimento presencial no
Procon-SJP está sendo realizado com senhas limitadas e
protocolos de segurança sanitária para o enfrentamento da
infecção (distanciamento, uso
obrigatório de máscara e álcool em gel 70%).

Na última semana a Secretaria Municipal de Saúde também esteve mobilizada durante a vacinação dos policiais
penais e servidores do Departamento Penitenciário do Paraná - DEPEN. Foram aproximadamente 600 pessoas vacinadas no Complexo Administrativo Vila da Cidadania.
Para o atendimento desse
público, que trabalha no maior Complexo Penitenciário do
Paraná, o município recebeu
doses específicas. A vacinação ocorreu em data e período exclusivo para agilizar a
imunização desses trabalhadores.
VACINAÇÃO DA SEMANA
Após a conclusão da vacinação dos profissionais da

DIVULGAÇÃO

Piraquara vacinou policiais penais e profissionais
que atuam no Complexo Penitenciário

A vacinação ocorreu em data e período exclusivo para agilizar a imunização desses trabalhadores

educação nesta terça feira, 15
de junho, amanhã, 16 de junho, serão vacinadas TODAS
AS GESTANTES E PUÉRPERAS (até 45 dias após o parto), das 08h30 às 12h, as doses administradas serão da
Pfizer. Na mesma data e horário, a população que ainda
não recebeu a SEGUNDA
DOSE DA CORONAVAC,
deve se vacinar.
Já na quinta-feira, 17 de
junho, das 14h às 21h, acontecerá o CORUJÃO DA VACINAÇÃO, imunização em horário diferenciado para atender a POPULAÇÃO EM GERAL DE 50 ANOS OU MAIS.
Para vacinar é necessário
apresentar documento com
foto, CPF e comprovante de
endereço.

GERAL
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Campina Grande do Sul

Seguem as duas obras de
duplicação da Avenida Maringá

Ação da Prefeitura visa aproximar
a população da Gestão municipal

Na segunda fase são construídos os meios-fios, na terceira e última etapa realizados os trabalhos de drenagem
PMP

A

Prefeitura de Pinhais
prossegue com as
obras de duplicação da Avenida Maringá, sendo uma delas entre as ruas Umuarama na Praça Ayrton Senna, até a
Eurípedes Morais e Silva, e a
última, até a Estrada da Graciosa, que completará toda a
duplicação dessa importante
via de Pinhais, que tem aproximadamente 5 km.
Na segunda etapa, entre os
bairros Emiliano Perneta e
Atuba, a Secretaria Municipal
de Obras Públicas (Semop)
realiza a construção de meiofio e finaliza a estrutura da
base, que foi fortalecida para
aguentar o volumoso e pesado tráfego de veículos. Nos

Nos próximos dias está programado o início
da pavimentação em asfalto definitivo

próximos dias está programado o início da pavimentação
em asfalto definitivo. A terceira fase e última fase será
realizada em dois trechos: o
primeiro - da Estrada da Graciosa até a Rua Manoel Lucas

Evangelista Neto; e o segundo entre as ruas Manoel Lucas Evangelista Neto até a Joaquim Borges. Atualmente, a
equipe da empresa que executa o serviço realiza os trabalhos de drenagem.

Quatro Barras

PMQB

Servidores recebem novo Cartão Cesta Básica com valor de 400 reais
O prefeito Loreno Tolardo
realizou, nesta semana, a entrega dos novos cartões Cesta Básica, cumprindo um compromisso assumido com todos os servidores efetivos da
Prefeitura Municipal de Quatro Barras. A entrega teve comemoração histórica. Tolardo
entregou o cartão ao servidor
Agnaldo Santos Crispin, carinhosamente conhecido como
Fraquinho, um dos servidores
mais antigos em atividade no
município e também o servidor que recebeu o primeiro
Cartão Cesta Básica na data
de implantação do programa,
em 2015, também pelas mãos
do prefeito.
"Fiquei muito feliz, o cartão ajuda muito. Sempre utilizo para a compra de alimentos no mercado. Agora, com
valor maior, será muito bom",
disse Fraquinho. Tolardo agradeceu o empenho de toda a
equipe, especialmente dos setores de Compra, Licitação e

DIVULGAÇÃO

Cartões já estão carregados com o valor de R$ 400, que poderá ser utilizado
para compras em mercados, frutarias e panificadoras do município

RH, envolvidos diretamente
no processo de implantação
do novo cartão, e falou da satisfação de entregar este benefício aos servidores.
"Hoje cumprimos este
compromisso com os nossos
servidores, que terão um auxílio extra em suas compras
mensais, uma ajuda importante para muitas categorias",
disse o prefeito. "Além do benefício para o servidor, com
esta medida também dinami-

zamos a economia local, incentivando a circulação de
recursos na cidade, o que fortalece o comércio e gera empregos", completou Tolardo.
A entrega foi acompanhada pelo vice-prefeito Jarbas
Mocelin, que também destacou a importância do benefício; pela secretária de Administração, Finanças e Planejamento, Viviane Sautner Bernardi; e por servidores dos setores envolvidos.

A intenção é de que a população tenha contato
direto com questões relativas a cidade

A prefeitura de Campina
Grande do Sul, quer saber as
principais necessidades da
população como forma de
auxiliar na elaboração do
Orçamento dos próximos
anos.
O projeto tem como principal objetivo identificar as
necessidades locais, suas
principais demandas e apontar mecanismos e soluções
para que a Prefeitura de
Campina Grande do Sul possa contribuir de forma direta para melhoria do atendimento ofertado à população.
A intenção é de que a população tenha contato direto com questões relativas a
cidade e que possam levar
suas necessidades, aos gestores municipais através de
um formulário.
A prefeitura terá conhecimento das necessidades
de cada região para a elaboração do Plano Plurianual

(PPA) 2022 a 2025, e também da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) 2022,
podendo assim distribuir os
pedidos nas secretarias responsáveis.
Para participar é fácil,
basta acessar o link https://
www.campinagrandedosul.pr.gov.br/
orcamento-participativo e
preencher o cadastro (até
30/06) com seu nome, telefone e E-mail, assinalar a ficha com as necessidades da
sua região, destacando as
áreas principais, como saúde, educação, segurança
pública entre outras opções.
Devido a situação epidemiológica em que estamos
vivendo, as reuniões presenciais foram suspensas neste
momento, uma maneira de
evitar aglomerações e a disseminação do vírus na cidade, a sua participação é muito importante para a elaboração das propostas orçamentárias.
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5 dicas para cuidar do corpo
e da pele durante o inverno
O

inverno no Brasil
costuma ser muito
seco e a baixa umidade do
ar acaba desnutrindo e
desidratando a pele, cabelos e lábios. No entanto, se
engana quem pensa que o
frio é o inimigo número
um da beleza. De acordo
com especialistas, essa é a
época mais indicada para
investir em tratamentos de
beleza.
"Historicamente os meses mais frios impulsionam a demanda nas clínicas estéticas e os tratamentos mais recomendados
para essa época são os de
rejuvenescimento. Porém,
o corpo do verão se constrói no inverno. Mesmo
com muitas pessoas em
casa, é possível cuidar do
corpo e da pele, aproveitando o friozinho para
buscar melhores resultados. Começando os tratamentos agora, o paciente
estará pronto para arrasar
no calor", explica Aline
Caniçais, Fisioterapeuta
Dermatofuncional da
HTM Eletrônica. A especialista dá dicas para cuidar da beleza durante o
frio:
1. CONHEÇA O
SEU TIPO DE PELE
Antes de investir em
produtos para cuidados
home care, uma dica é
conhecer e escolher o cosmético ideal para o seu
tipo de pele, assim o tratamento adequado irá ajudar também a potencializar os resultados, mediante as características da
pele. Quando a escolha
do produto é errada, os ati-

DIVULGAÇÃO

Especialista dermatofuncional orienta como manter a pele e corpo hidratados e indica procedimentos ideais para essa época do ano

De acordo com especialistas, essa é a época mais indicada para investir em tratamentos de beleza

vos trabalharão de forma
contrária ao que a pele
necessita, promovendo
respostas inadequadas.
2. INVISTA EM
CUIDADOS QUE
GARANTAM A
HIDRATAÇÃO
No inverno é importante cuidar da pele e investir em procedimentos que
garantem a hidratação e
que estimulem a produção
de colágeno da pele, como
o peeling de cristal e de
diamante, que promovem
a renovação celular da
epiderme. Ainda de acordo com a especialista, durante as estações mais frias, o procedimento de esfoliação é essencial e pode
ser feito em casa de forma
simples e sem altos custos. "A esfoliação elimina
células mortas e resulta

em uma renovação celular. Após o processo, a pele
fica sedosa, macia e pronta para receber a hidratação", comenta.
3. EVITE BANHO
"FERVENDO" E BEBA
MUITA ÁGUA
Banhos muito quentes
e demorados durante o
inverno podem acabar retirando o manto hidrolipídico da pele - um hidratante produzido pelo próprio corpo que atua como
uma camada protetora - e
causar um ressecamento
ainda maior - por isso é
preciso ficar atento. Além
disso, geralmente no frio
as pessoas tendem a não
sentir tanta sede, mas com
o tempo seco a hidratação
se torna ainda mais necessária. Outra dica de beleza para manter o corpo e

a pele hidratada é beber
bastante água.
4. APOSTE EM
CUIDADOS ESTÉTICOS
Hoje o mercado conta
com diversas tecnologias
que contribuem para o rejuvenescimento facial, hidratação e tônus da pele.
Estes são recursos valiosos que contribuem para
os cuidados do corpo e da
pele. Sempre que possível, apostar em tratamentos estéticos e usar a tecnologia como aliada para potencializar os cuidados
home care é uma ótima
opção. O equipamento de
luz intensa pulsada, por
exemplo, possui um tratamento específico para o rejuvenescimento e favorece a
síntese de colágeno, como
também atua na despigmentação das manchas.

5. MANTENHA O USO
DO PROTETOR SOLAR
Mesmo nas épocas
mais frias do ano é fundamental o uso de protetor
solar para colaborar com
os cuidados com a pele.
"A radiação ultravioleta, também no outono e
inverno, provoca danos
que comprometem a estrutura de sustentação da
pele, causando o aparecimento precoce de rugas e
flacidez, além das manchas".
A orientação continua
a ser a de reaplicar o fotoprotetor de quatro em quatro horas em ambientes
fechados e de duas em
duas horas em fotoexposição direta, exceto nos
momentos de exposição
para sintetizar vitamina D,
essencial à saúde e à beleza!
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Perdão a infratores das normas de controle
da pandemia será debatido em Curitiba
Das 12 tipificações na lei municipal 15.799/2021, apenas os fura-filas da vacinação e promotores
de festas clandestinas não seriam anistiados. Reincidentes também perderiam o benefício
té agora foram
aplicadas cerca de
1.300 multas [decorrentes
da lei municipal 15.799/
2021], num total de R$ 12
milhões [em sanções]. E,
pasmem, disso apenas
uma multa foi paga até
agora", anunciou o vereador Professor Euler (PSD),
nesta terça-feira (15), durante sessão plenária da
Câmara Municipal de Curitiba (CMC). Ele é o autor de projeto de lei que
anistia as pessoas flagradas descumprindo a lei
municipal 15.799/2021,
por entender que o caráter educativo da proposição é atingido com a autuação.
O perdão das multas
não seria concedido em
três situações, pois o projeto mantém as punições
a quem furar a fila da vacinação e aos organizadores de festas clandestinas.
Estabelecimentos e pessoas que sejam reincidentes
também não merecem a
anistia dos valores, segundo o Professor Euler,
"pois a função educativa
não foi cumprida", uma
vez que a infração não
parou de ser cometida
após a autuação do Executivo. "Se o comerciante
tomou a multa [uma única vez] e isso já serviu de
alerta, pois ele entendeu
que não pode repetir [a
infração] para não ser au-

da de suas famílias e os
empregos de seus colaboradores", arguiu, na justificativa.

PEDRO RIBAS/SMCS

“A

Para Euler, lei deve ter caráter educativo. Na imagem, fiscalização da AIFU em Curitiba

tuado [novamente], a lei já
cumpriu sua função de
educar a pessoa", justificou.
A anistia valeria para
as multas expedidas da
vigência da norma, no dia
5 de janeiro deste ano, até
o dia 8 de junho, quando
o projeto de lei foi protocolado pelo Professor Euler na Câmara Municipal
de Curitiba. Nas categorias de anistia prevista, valores já pagos não poderiam ser ressarcidos pelo
poder público, mas, como
o autor demonstrou, a
inadimplência ainda é
bastante alta. "Muito provavelmente porque ou as
pessoas estão contestando
[administrativamente], ou
por total falta de capacidade financeira de arcar

com as multas", comenta
o parlamentar.
Nesta terça, Euler informou ter registrado pedido
de urgência no Sistema
de Proposições Legislativas e pediu o apoio dos
parlamentares para trazer
rapidamente o projeto ao
plenário. São necessárias
13 apoiamentos a esse requerimento para que ele
possa ser efetivado, encurtando a tramitação da
iniciativa pelas comissões
temáticas da CMC. Se o
vereador conseguir essas
assinaturas, a urgência é
submetida ao plenário,
que pode, ou não, concordar com a implementação
da medida. "Não faz sentido analisar o projeto depois da pandemia, quando as multas tiverem ou

sido pagas, ou inscritas na
dívida ativa", argumentou.
"Se a função [da lei]
não é arrecadatória, nem
é um crédito tributário,
fazer o perdão dá um
alento para quem teve o
comércio autuado [e não
repetiu a infração]. Seria
uma demonstração de boa
vontade da prefeitura para
a população", disse Euler,
lembrando em plenário
do impacto da pandemia
na atividade econômica,
há mais de um ano lidando com restrições impostas pelo Executivo para
controlar a disseminação
do coronavírus. "Quem
descumpriu os decretos
ou a norma não o fez por
mal, mas para tentar salvar seus negócios, a ren-

TRAMITAÇÃO
Se o pedido de urgência não for apoiado por
mais parlamentares e
aprovado em plenário, a
anistia aos infratores da
lei 15.799/2021 tramitará
normalmente na CMC.
Isso significa que 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.
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Covid-19: com horário estendido e alternativo,
Quatro Barras abre repescagem para vacinação
A

Prefeitura de Quatro
Barras, através da
Secretaria de Saúde, está
promovendo hoje (16) uma
campanha de repescagem
para vacinação de todos os
grupos já contemplados anteriormente. Com horário
estendido e alternativo, a
imunização será realizada
das 17h30 às 20h, a fim de
garantir acesso às pessoas
que cumprem jornada de
trabalho durante o dia e ficam impossibilitadas de
comparecer às campanhas
usuais.
A repescagem atenderá
pessoas de 49 anos ou mais,
pessoas com deficiências
permanentes de 18 anos ou
mais, pessoas com comorbidades de 18 anos ou mais e
profissionais da Educação
de 18 anos ou mais.Quem
pertence a estes grupos e

PMQB

Meta da Secretaria de Saúde é ampliar acesso à vacinação para pessoas que trabalham durante o dia

Com horário estendido e alternativo, a imunização será realizada das 17h30 às 20h

ainda não recebeu a primeira dose da vacina deve dirigir-se hoje (16) ao estaciona-

mento da Prefeitura de Quatro Barras, com acesso pela
Avenida Dom Pedro II. No

ato de vacinação, é necessário apresentar documento
pessoal com foto e o com-

provante de residência. A
Secretaria de Saúde faz um
apelo a toda a população
para que compareça ao local
e receba a dose do imunizante, já que a vacina é a forma
mais eficaz de prevenção
contra a Covid-19 e o único
caminho para o retorno da
normalidade.
Segundo a secretária da
pasta, Daniela Ribeiro Cunha, toda a equipe de Saúde está engajada no avanço
da campanha de imunização. "Montamos uma estrutura para receber o público
contemplado nesta repescagem a fim de atender a todos, facilitando o acesso à
vacina em horários alternativos. Nossa expectativa é
avançar na campanha de
imunização, atendendo novas faixas etárias em breve",
disse Daniela.

Seis dicas para facilitar a rotina de pessoas com a doença de Parkinson
Segundo dados retirados
da Biblioteca Virtual em
Saúde do Ministério da Saúde, a doença de Parkinson é
a segunda patologia degenerativa, crônica e progressiva do sistema nervoso central mais frequente no mundo, atrás apenas do Alzheimer. Estima-se que há aproximadamente 4 milhões de
pessoas no mundo vivendo
com a enfermidade, o que representa 1% da população
mundial a partir dos 65
anos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Com o crescimento na expectativa de
vida, este número pode dobrar até 2040. Para as famílias que já convivem com
entes nesta condição, a equipe de profissionais da
Home Angels, maior rede de
franquias de cuidadores da
América Latina, preparou
algumas dicas para facilitar
as tarefas diárias.
- Antes de iniciar uma
atividade, peça que o idoso
faça o planejamento mental
do que será realizado. Desta maneira, ele terá maior

DIVULGAÇÃO

Com o aumento na expectativa de vida, o número de enfermos pode dobrar até 2040

Estima-se que há aproximadamente 4 milhões de pessoas no mundo vivendo com a enfermidade

segurança no movimento
que irá fazer. Vale ressaltar
que esta organização não
será tão eficaz se o ambiente sofrer com mudanças
contínuas, por isso, deve-se
evitar a troca de móveis, por
exemplo.
- Quando a atividade
apresentar certo risco ou esforço para o idoso, evite

conversar com ele pois, assim, a atenção não é dividida e o foco fica apenas no
que está sendo feito. Lembre-se, no Parkinson, os
movimentos deixam de ser
automáticos e passam a ser
pensados antes de serem
realizados. Este entendimento ajuda a compreender
porque as atividades são re-

alizadas uma a uma e não
duas ao mesmo tempo.
- Durante as refeições,
evite deixar a televisão ligada. O idoso precisa estar em
uma posição confortável e o
ambiente deve contar com
uma boa iluminação. Os
utensílios usados para a refeição podem ser adaptados.

- Tenha sempre por
perto uma cadeira, pois em
casos de fadiga extrema, o
idoso tem onde descansar.
A cadeira, em um determinado estágio da doença, se
torna um item importante
para o idoso que já apresenta instabilidade postural.
- Priorize roupas confortáveis, evitando botões
ou zíper; caso tenha, deixe
o idoso sentado para abrilos e fechá-los. Pode ser que
sejam necessários comandos verbais para ajudar na
construção do movimento
que será realizado, portanto, observe o idoso para ver
se este já é o caso.
A fadiga é uma característica muito comum e é até
mesmo esperada na doença,
que causa muito impacto na
condição geral do enfermo.
Existem técnicas para o gerenciamento desse estágio e
os profissionais de saúde
envolvidos nos cuidados
podem te ajudar. Além das técnicas, uma boa noite de sono e
um cochilo, 40 minutos no
máximo, no meio da tarde,
pode ajudar bastante.
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Um dos mais tradicionais programas do MON,
Artistas do Acervo, fará duas edições virtuais ainda
neste mês. Os diálogos e oficinas, pela plataforma Zoom,
serão com as artistas Livia Sofia e Vera Martins, nos
dias 16 e 18, respectivamente. As inscrições são gratuitas pelo link: bit.ly/ArtistasAcervoJunho

MARCELLO KAWASE

MON promove encontros virtuais com
artistas do acervo; inscrições são gratuitas

A

obra da trincheira da
Rua General Mário
Tourinho, onde a via cruza
com a Avenida Nossa Senhora Aparecida, no bairro Seminário, ficou pronta. Nesta terça-feira (15), o prefeito Rafael Greca liberou o trânsito e
inaugurou a nova estrutura
viária, que melhora a mobilidade urbana na região e colabora com o aumento da eficiência do transporte coletivo.
A trincheira eliminou interferências de tráfego do trecho por onde chegam a circular 62 mil veículos por dia e
que serve de itinerário para
dez linhas de ônibus. Por essas linhas, 168 mil passageiros realizam o seu ir e vir diário (veja aqui mais sobre os
benefícios para o transporte
público). Trata-se de um ponto estratégico para o avanço
da qualificação da Rede Integrada de Transporte Coletivo
de Curitiba, principalmente
para a linha Inter 2. (Veja aqui
mais sobre o trânsito.)
Ao inaugurar a trincheira,
o prefeito recordou que a obra

PEDRO RIBAS/SMCS

Mário Tourinho: Concluída, nova trincheira melhora
mobilidade para 62 mil veículos e 168 mil passageiros de ônibus

Prefeito Rafael Greca com a primeira-dama Margarita Sansone, o vice-prefeito Eduardo Pimentel
e os secretários de Governo Municipal, Luiz Fernando Jamur, de Obras, Rodrigo Rodrigues
e de Finanças, Vitor Puppi, libera o trânsito da trincheira da Rua General Mário Tourinho

foi concebida em 2008 pela
equipe do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Curitiba (Ippuc). Mais tarde,
o projeto recebeu modificações feitas por professores

engenheiros da Universidade
Federal do Paraná (UFPR). Só
em 2018, já na gestão Rafael
Greca, a obra foi licitada.
"Era uma obra engavetada
desde 2008 e nós tivemos a

coragem de realizar. A trincheira está pronta e é a primeira obra do Novo Inter 2,
que contemplará 28 bairros de
Curitiba, em 38 quilômetros
de intervenções que irão se

concluir nos próximos 3
anos", disse Rafael Greca.
"Deus quer, o homem sonha e a obra acontece. Eis a
obra concluída", completou o
prefeito.
Greca ainda exaltou a conquista da cidade em concretizar a construção de uma grande obra, caso da trincheira, em
meio às muitas dificuldades e
tristes perdas provocadas pela
pandemia da covid-19.
A construção da trincheira, coordenada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, contou com o financiamento recuperado ainda
em dezembro de 2016 pelo
então prefeito eleito Rafael Greca, durante missão para
contato com representantes do Governo Federal em
Brasília.
Os recursos do Orçamento Geral da União (OGU) foram enquadrados pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) da Mobilidade
Urbana e repassados ao Município pela Caixa Econômica Federal (CEF).

A licitação, realizada em
dois lotes, será julgada pelo
critério do menor valor da tarifa dos serviços públicos a
serem prestados, tendo como
base os valores referenciais
para tarifas de remoção, tarifas de guarda e renda dos serviços de preparação do leilão
A partir desta semana interessados em participar da
consulta pública do projeto de
concessão dos pátios veiculares do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR)
poderão ter acesso à minuta
do edital, anexos e documentos complementares por meio
do portal do Detran e da Superintendência Geral de Parcerias (SGPAR), vinculada à
Secretaria estadual de Desenvolvimento Sustentável e do
Turismo (Sedest).
A consulta pública é a forma de reunir possíveis licitantes e a sociedade para que todos deem suas opiniões para
a estruturação do projeto proposto. Dúvidas, sugestões e

JOSÉ FERNANDO OURA/AEN

Projeto de concessão dos pátios veiculares está disponível para consulta pública

Também será realizada uma Audiência Pública, em data a ser divulgada no portal do Detran

questionamentos poderão ser
encaminhados ao e-mail
concessoes.patios@detran.pr.gov.br
até o dia 20 de julho. Também
será realizada uma Audiência
Pública, em data a ser divulgada no portal do Detran.

A concessão para a prestação de serviços públicos de
implantação, operação, manutenção e gestão dos pátios
veiculares integrados, compreende a prestação dos serviços de implantação e ope-

racionalização da central de
gestão e monitoramento por
meio de plataforma tecnológica; serviços de remoção dos
veículos apreendidos e/ou removidos nas operações da
Polícia Militar e do Detran, ou

em razão de ocorrência de
trânsito; guarda, monitoramento e segurança dos veículos; notificação dos proprietários de veículos; liberação
dos veículos para os proprietários que quitarem seus débitos; preparação de leilões;
entre outros. A licitação, realizada em dois lotes, será julgada pelo critério do menor
valor da tarifa dos serviços
públicos a serem prestados,
tendo como base os valores
referenciais para tarifas de remoção, tarifas de guarda e renda dos serviços de preparação
do leilão. A concessionária
será remunerada pela cobrança das seguintes tarifas, a serem pagas pelos usuários: remoção (cobrada uma única
vez do usuário, compreendendo os serviços de remoção e
vistoria do veículo removido e/
ou apreendido) e guarda (cobrada pelo valor da diária multiplicada pelo número de dias que
o veículo permanecer nos pátios veiculares).
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Sugerido cancelamento de multas de
ruas que tiveram velocidade reduzida
N

a segunda parte da
ordem do dia da
sessão plenária desta terça-feira (15), a Câmara
Municipal de Curitiba
(CMC) aprovou, em votação simbólica, a sugestão
de ato administrativo ou
de gestão para que a prefeitura cancele as multas
de trânsito aplicadas em
vias que tiveram as velocidades máximas reduzidas de 60 km/h para 50
km/h. O objetivo, segundo o autor da proposição,
Professor Euler (PSD), não
é "proteger os infratores de
trânsito" e sim promover
a educação no trânsito e
dar mais tempo para adaptação às mudanças.
Ao defender a indicação, o vereador explicou
que a mudança em várias
vias onde pessoas "transitam já há 10, 15 anos" foi
repentina, e que "sem
campanha de conscientização, sem dar chance às
pessoas de se adaptarem a
essa nova realidade causa
o problema que estamos
vendo hoje, que é super
autuação de pessoas que
estão acostumadas com
esses trajetos". Por isso, ele
recomenda à Secretaria
Municipal de Defesa Social e Trânsito, que também
sejam feitas campanhas
publicitárias e seja estipulado um período de adaptação ao novo limite de
velocidade para, assim,
começar a fiscalização.
"Diversos cidadãos foram multados pelo sim-

RODRIGO FONSECA/CMC

Indicação de ato administrativo ou de gestão à Prefeitura de Curitiba foi aprovada nesta terça-feira (15) na segunda parte da ordem do dia

As indicações são uma das principais formas de pressão do Legislativo sobre a Prefeitura de Curitiba, pois
são manifestações oficiais dos representantes eleitos pela população para representá-los e submetidas ao plenário

ples desconhecimento da
nova normativa. Prova
disso é que a quantidade de
pessoas multadas após esta
mudança simplesmente triplicou. Manter estas multas, em detrimento de
campanhas educativas,
causa a péssima impressão de que o objetivo da
referida mudança foi arrecadar mais com a autuação de
motoristas desprevenidos
que ainda não se atentaram
aos novos limites de velocidade", complementou Euler.
SINALIZAÇÃO
A CMC também aprovou nesta terça a indicação de Flavia Francischini (PSL) para que seja im-

plantada uma travessia
elevada ou um redutor de
velocidade, além de uma
faixa de pedestres, na rua
Eduardo Sprada, n° 4309,
bairro CIC, em frente a Escola Úrsula Benincasa. Na
justificativa da sugestão, a
vereadora explica que
atende pedido da Associação das Irmãs Teatinas da
Imaculada Conceição,
que "tem recebido vários
apelos de moradores, pais,
alunos e funcionários da
escola, tendo em vista a
falta de segurança no trânsito local".
REABERTURA DE
US E REFORMA
João da 5 Irmãos (PSL)

também conseguiu apoio
dos colegas na aprovação
de duas sugestões de sua
autoria.
A primeira pede à SMS
(Secretaria Municipal de
Saúde) a reabertura da
Unidade de Saúde Alvorada, que fica na rua Ivone Espirito Santo, n° 100,
no Uberaba.
Ao plenário, o vereador reclamou que a US
Lotiguaçu, que está recebendo os pacientes do posto de saúde, não consegue
atender a demanda. A segunda proposição pede a
revitalização do Centro de
Esporte e Lazer Vila Oficinas, no Bairro Cajuru. Ele
explicou ao plenário que

a demanda já foi apresentada às secretarias de Esporte, Lazer e Juventude
(SMELJ) e de Governo
Municipal (SGM).
Apesar de não serem
impositivas, as indicações
aprovadas na CMC são
uma das principais formas
de pressão do Legislativo
sobre a Prefeitura de Curitiba, pois são manifestações oficiais dos representantes eleitos pela população para representá-los e
submetidas ao plenário.
Por se tratar de votação
simbólica, não há relação
nominal de quem apoiou,
ou não, a medida - a não
ser os registros verbais
durante o debate.
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Curitiba é líder entre as capitais
em ranking de saneamento
om 100% de abastecimento de água tratada e 97% de coleta e tratamento de esgoto, Curitiba é,
pelo quinto ano consecutivo,
a capital mais saneada do
país, de acordo com o ranking
da Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES). A cidade é também a única capital na categoria rumo à universalização
dentro do estudo divulgado
nesta terça-feira (15), em
evento online.
O Ranking ABES da Universalização do Saneamento
é realizado desde 2017. Nesta manhã, o evento contou
com a participação da secretária do Meio Ambiente, Marilza Oliveira Dias, representando o prefeito Rafael Greca. "Curitiba não para, apesar
dos bons índices", destacou a
secretária. "Continuamos investindo para cumprir as metas do nosso Plano Municipal
de Saneamento Básico, que
tem, entre os objetivos, a

substituição de redes antigas
de água e esgoto", lembrou.
Ainda de acordo com a secretária, Curitiba já é, há bastante tempo, referência na
gestão de resíduos sólidos.
"Temos atendimento para toda
a população com cinco tipos
de coleta: lixo domiciliar, coleta seletiva para o lixo reciclável, coleta para os resíduos vegetais, coleta de resíduos perigosos e os ecopontos
para recebimento de resíduos
de construção e entulhos",
enumerou.

CESAR BRUSTOLIN/SMCS (ARQUIVO)

C

A capital paranaense recebeu pontuação de 499,9. A pontuação máxima possível é de 500 pontos

PONTUAÇÃO
A capital paranaense recebeu pontuação de 499,9. Em
segundo lugar entre as capitais está Brasília, com 486,46
pontos. (entenda abaixo a
metodologia).
Os indicadores avaliam o
abastecimento de água, a coleta de esgoto, o tratamento
de esgoto, a coleta de resíduos sólidos e a sua destinação
adequada.

Paraná registra 3.961 novos casos e 340 óbitos pela Covid-19
Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma 1.150.281 casos confirmados e 28.389 óbitos

INTERNADOS
O informe relata que 2.772
pacientes com diagnóstico
confirmado estão internados.

São 2.066 pacientes em leitos
SUS (970 em UTIs e 1.096 em
enfermarias) e 706 em leitos
da rede particular (368 em
UTIs e 338 em enfermarias).
Há outros 3.152 pacientes
internados, 1.167 em leitos
de UTI e 1.985 em enfermarias, que aguardam resultados
de exames. Eles estão nas redes pública e particular e são
considerados casos suspeitos.

AEN

A Secretaria de Estado da
Saúde divulgou mais 3.961
casos confirmados e 340 mortes pela Covid-19 no Paraná.
Os números são referentes
aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do
monitoramento da doença
mostram que o Estado soma
1.150.281 casos confirmados
e 28.389 óbitos. Os casos confirmados divulgados nesta
data são de janeiro (43), fevereiro (18), março (17), abril
(87), maio (317) e junho
(3.418) de 2021, e dos seguintes meses de 2020: agosto (1),
setembro (5), outubro (4), novembro (8) e dezembro (43).

ÓBITOS
A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 340
pacientes. São 147 mulheres
e 193 homens, com idades
que variam de 3 a 100 anos.
Os óbitos ocorreram de 2 de
março a 15 de junho de 2021.

Números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas

FORA DO PARANÁ
O monitoramento registra
6.066 casos e 159 óbitos de
residentes de fora.
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Municípios se organizam e vacinação nos
trabalhadores do Ensino Superior ganha velocidade
A

vacinação contra a
Covid-19 em trabalhadores do Ensino Superior
das instituições públicas e privadas ganhou velocidade nesta semana. As aplicações em
professores e funcionários administrativos estão sendo feitas a partir da distribuição de
22.146 imunizantes produzidos pela Pfizer/BioNTech e
15.465 pela AstraZeneca/Fiocruz.
Nesse momento, não estão
incluídos professores e técnicos de polos de cursos ofertados na modalidade de Ensino a Distância (EaD).
As doses foram encaminhadas para 69 municípios de
21 Regionais de Saúde. Com
essa quantidade, será possível
imunizar cerca de 60% do grupo prioritário, levando em
consideração a reserva técnica de 10% das doses para suprir possíveis perdas operacionais. De acordo com o Censo de Educação Superior de

UEM

De acordo com o Vacinômetro do governo federal, até a tarde desta terça-feira (15) 6.665 profissionais do Ensino Superior já tinham sido imunizados com a primeira dose

As vacinas foram encaminhadas para 69 municípios de 21 Regionais de Saúde

2019, realizado pelo Ministério da Educação (MEC), o Paraná tem 57.110 profissionais
nas instituições de ensino superior, entre professores e tra-

balhadores administrativos.
"O Governo do Paraná tem
trabalhado para acelerar a vacinação para o maior número
de pessoas. Ficamos felizes

em ver os trabalhadores do
Ensino Superior iniciando o
processo de imunização. Isso
nos dá esperança para que,
quando for possível, tenha-

mos uma retomada segura das
atividades presenciais nas
nossas universidades", destacou o superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Aldo Bona.
"Nosso sentimento é de
muita felicidade e expectativa pela imunização dos professores e agentes. A vacina é
a única alternativa para a volta da normalidade", acrescentou Fátima Padoan, reitora da
Universidade Estadual do
Norte do Paraná (UENP) e presidente da Associação Paranaense das Instituições de Ensino Superior (Apiesp).
A orientação do Plano Nacional de Vacinação é para
que docentes e funcionários
apresentem um documento
que comprove a vinculação
ativa com a instituição ou
apresentem uma declaração
emitida pela instituição de
ensino. Os municípios estão
fazendo as definições do escalonamento.
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Aves do Refúgio Biológico da Itaipu ganham
"almoço especial" no Dia dos Namorados

A

deptas à monogamia, ainda que com algumas puladas de cerca - ou melhor, de
poleiro -, aves de diversas espécies do plantel do Refúgio Biológico Bela Vista da Itaipu, em Foz
do Iguaçu (PR), receberam um
presente especial no Dia dos Namorados.
Na data, celebrada no sábado,
12 de junho, a bicharada foi contemplada com uma alimentação
especial, composta por sementes
e rações servidas sobre corações
de papelão.
"Acompanho outras instituições de conservação que trabalham com o enriquecimento ambiental e vi que algumas adotaram essa temática do Dia dos Namorados. Daí surgiu a ideia deste
enriquecimento para nossas
aves, que poderia ser visto pelos
visitantes", disse a zootecnista
Evelyn Alfonzo, terceirizada da
empresa Trechos e que atua no
RBV, junto à Divisão de Áreas Protegidas (MARP.CD) da Itaipu.
A "festinha" ocorreu no último
sábado no recinto das jacutingas,
uma das espécies monogâmicas,
e no recinto de imersão, onde animais adeptos do "até que a morte
nos separe" dividem espaço com
outras aves desapegadas da fidelidade conjugal.
Cerca de 30 animais foram beneficiados. Entre as espécies estão araras-vermelhas, araçaris,
caturritas, guaxes, maitacasbronzeadas, maracanãs, mutunsde-penacho, papagaios-de-peitoroxo, papagaios-verdadeiros, periquitão-maracanã e periquitosde-encontro amarelo.
Segundo Evelyn, a equipe foi
toda envolvida. "Tentamos deixar
os ambientes mais bonitos e os
animais mais apaixonados ainda", brincou a zootecnista.

EVELYN ALFONZO

Bicharada foi contemplada com uma alimentação especial, composta por sementes e rações servidas sobre corações de papelão

Ninguém resiste a uma boa massa preparada com muita dedicação e carinho. Pensando nisso, o
Agora Paraná decidiu compartilhar receitas deliciosas de lasanhas para que você se inspire e
faça sucesso no almoço ou jantar!
Confira!

Aves de diversas espécies do plantel do Refúgio Biológico Bela Vista
da Itaipu, em Foz do Iguaçu (PR), receberam um presente especial

BEM-ESTAR ANIMAL
Embora lúdica, a atividade é
séria e desenvolvida mensalmente no Refúgio Biológico para garantir o bem-estar animal. A diferença, desta vez, foi a roupagem
romântica dada ao enriquecimento ambiental - ação que impõe desafios e novidades para simular situações da natureza para
animais em cativeiro.
"O nosso intuito é sempre manter os animais com o melhor bemestar possível e temos cada vez
mais procurado entretê-los e estimular seus comportamentos
naturais", disse a médica veterinária Aline Luiza Konell, da Divisão de Áreas Protegidas da Itaipu. "Achamos interessante aliar
datas comemorativas com atividades que chamem a atenção tanto dos animais, quanto dos nossos visitantes. Trabalhando com
uma equipe multidisciplinar, conseguimos montar um ambiente
dinâmico e interativo, prezando
a qualidade de vida dos animais
que vivem no Refúgio", completou a médica veterinária. Para garantir a saúde das aves, os alimentos foram colocados sobre uma

espécie de cola natural, feita com
farinha de trigo e água. Rações
extrusadas (aquelas nas quais os
alimentos são aquecidos, transformados em uma peça única e
triturados) foram, então, coladas
sobre o coração de papelão. O
mimo incluiu, ainda, alguns petiscos, como sementes de girassol. O resultado foi positivo: fiéis
aos parceiros ou não, as aves tiveram um dia mais movimentado e gostoso, com benefícios ao
seu desenvolvimento cognitivo.
RECINTOS DAS AVES
Os dois recintos que participaram da atividade fazem parte do
circuito turístico do Refúgio, que
pode ser visitado às quartas,
quintas, sábados, domingos e segundas-feiras. No passeio, os visitantes também conhecem de
perto a morada das harpias, espécie ameaçada de extinção e que
é reproduzida com sucesso na
Itaipu em um programa reconhecido internacionalmente.
Mais informação sobre o roteiro podem ser obtidas em https://
ingressos.turismoitaipu.com.br/
p/itaipu-refugio-biologico

Lasanha
de berinjela
REPRODUÇÃO GOOGLE

INGREDIENTES:
- 3 berinjelas grandes
- 1 lata de molho de tomate
- 1 maço de coentro cortado
- Azeitonas sem caroços cortadas
- 300g de queijo muçarela fatiado
- 300g de presunto fatiado
- 2 colheres de azeite
- Catupiry light
MODO DE PREPARO:
1. Corte as berinjelas em fatias finas, no sentido do comprimento.
2. Em uma assadeira, coloque no
fundo, as duas colheres de azeite e um pouco de molho de tomate.
3. Depois, acrescente uma camada
de berinjela e cubra com molho
de tomate, azeitona e coentro.
4. Em seguida, adicione uma camada de presunto.
5. Faça mais uma camada de berinjela com molho de tomate e cubra com queijo
6. Repita o processo 3, 4 e 5 para
forma mais duas camadas, na última coloque o queijo catupiry
e cubra com papel alumínio.
7. Leve ao forno a 180ºC graus por
cerca de 30 minutos.
8. Retire o papel alumínio e deixe
por mais 5 a 10 minutos para gratinar. Sirva-se quente.
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eputados membros da
Comissão de Relações
Federadas e Assuntos Metropolitanos da Assembleia Legislativa do Paraná aprovaram
nesta terça-feira (15) o parecer favorável da deputada
Cantora Mara Lima (PSC) ao
projeto de lei 530/2020, que
estabelece a retirada das linhas de trens que cruzam perímetros urbanos em futuras
concessões ferroviárias no
Estado.
De autoria dos deputados
Delegado Francischini (PSL),
Delegado Jacovós (PL), Marcio Pacheco (PDT) e Evandro
Araújo (PSC), o projeto prevê
ainda o uso das linhas desativadas por outros modais de
transporte ou criação de áreas de uso comum. "A Assem-

REPRODUÇÃO ZOOM

Projeto que prevê a retirada de trilhos urbanos
das concessões ferroviárias avança na Assembleia

A intenção é "estabelecer melhorias entre as linhas férreas das Regiões Metropolitanas"

bleia Legislativa tem de participar da discussão de retirar
os trens de cargas de dentro
dos traçados urbanos", disse
Francischini, durante a reunião.

De acordo com a justificativa da matéria, a intenção é
"estabelecer melhorias entre
as linhas férreas das Regiões
Metropolitanas do estado do
Paraná bem como a integra-

ção de estados e países vizinhos". Também participaram
da reunião os deputados Michele Caputo (PSDB), presidente da Comissão, Galo (PODE) e
Arilson Chiorato (PT).

Nascimento de filhote de bugio ruivo renova
ciclo de vida no zoológico de Cascavel
O zoológico de Cascavel
tem um novo morador. Tratase do filhote de bugio ruivo,
nascido em março. Filho da
Polaca, o pequeno que ainda
não foi batizado trouxe muita alegria.
"O nascimento do bugio
ruivo indica a situação de
bem-estar dos animais que
estão conseguindo reproduzir
devido às boas condições dentro do zoológico de Cascavel",
comemora Rodrigo Neca Ribeiro, Gerente de Vidas Silvestres e Bem-Estar Animal.
Bem adaptado ao manejo
nos recintos, mãe e filho permanecem agora sendo observados pelos veterinários do
Zoo.
"São animais super sensíveis e graças ao tratamento
que as espécies recebem dentro de unidades de conserva-

PREFEITURA DE CASCAVEL

Qual o nome você escolheria para o novo morador do Zoo de Cascavel? Ajude a gente a escolher

Mãe e filho permanecem agora sendo observados pelos veterinários do Zoo

ção, reproduzem de forma
natural em cativeiro, garantindo esperança de continuidade", afirma Rodrigo.
Muitos dos animais que
estão hoje no zoológico de
Cascavel não teriam mais condições de vida na natureza,
devido a tanto desmatamento ou caça.
A população de bugio rui-

vo encontra-se reduzida, principalmente por causa da destruição das matas. É considerado vulnerável na lista de
espécies ameaçadas no Brasil.
Agora o pequeno é mantido no recinto agarrado a mãe
e no convívio de outros macacos da mesma espécie. E o
peso do bichinho não chega
nem a 1 quilo.

O bugio tem como característica o ruído alto que emitem, eles fazem barulho para
se comunicar. Quem fizer um
passeio pelo zoológico nos
próximos dias poderá ter a
chance de ver o bebê macho
agarrado na mamãe Polaca, é
assim que ele deve ficar nos
próximos meses. A partir de
hoje a Secretaria de Comunicação da prefeitura de Cascavel juntamente com o zoo lança campanha para escolher o
nome do primata.
Quem quiser participar
poderá optar entre seis nomes:
1. Açaí
2. André
3 .Julian
4. Kiwi
5. Dingo
6. Joãozinho
Ajude a gente a batizar o
novo bugio do zoo.
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Horóscopo do Dia
ÁRIES - A estrela centro
do nosso sistema diminuirá ainda mais o seu receio, conseguirá uma
enorme assistência neste
ângulo. O seu instinto irá
lhe proteger de certas circunstâncias.
TOURO - Ter coragem é
não abdicar da iniciativa
sobre as coisas use isso ao
seu favor. Permita que somente as boas energias do
planeta Marte influenciem
o seu dia. Momentos de
sucesso.
GÊMEOS - Os teus atos
estarão agora condicionados questões mais impositivas e claras neste momento. Não terá muita facilidade para entender
tudo o que está sendo direcionado para você.
CÂNCER - Marte atuará de
modo positivo para este
seu grande signo. Já o astro rei tende a diminuir e
muito os aspectos de forte stress, por este motivo
cuidado com a ansiedade.
LEÃO - Siga na direção
certa para os seus objetivos principais. Dê toda a
atenção que puder para as
pessoas. O elemento Terra fará um bom complemento na sua vida, valorize essa situação.
VIRGEM - Com algumas
tristezas você irá ter que
lidar de forma mais branda, sendo assim tudo
mudar de acordo com o
seu comportamento. As
suas perdas mais complexas estarão ligadas ao
amor.
LIBRA - O planeta Marte
fará com que você fique
mais séria agora. Não se
deixe dominar por essa situação agora, faça o possível para transformar a sua
vida sem prejudicar a dos
outros.
ESCORPIÃO - Sua tendência para dar atenção
para as coisas materiais
não será algo muito bom,
afaste-se dessa ideia. Precisa reanimar em você o
desenvolvimento das suas
emoções.
SAGITÁRIO - Aquelas
coisas que você vem expondo com tamanha veneração será demasiadamente boa para as suas convicções.
CAPRICÓRNIO - Precisará adiar algumas coisas
que julgava importante
para você neste dia, por
causa de elementos exteriores.
AQUÁRIO - Obterá um
largo e interessante avanço ante as atividades do
planeta vermelho Mercúrio, já o planeta Júpiter irá
lhe trazer situações não
muito amigáveis.
PEIXES - Seu planeta regente irá mostrar para
você que agora está muito
mais difícil. Precisará da
ajuda do planeta Mercúrio para algumas realizações.
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Tá frio? Dicas para aquecer seu cãozinho no inverno
Brasil é o segundo país
com maior número de
PETs no mundo, atrás apenas
dos Estados Unidos. A paixão
que temos com os animaizinhos nos lembra que com a
chegada do inverno e a queda nas temperaturas devemos
adotar alguns cuidados especiais com cães e gatos.
1 - MANTENHA O
PET AGASALHADO
As roupinhas são recomendadas para deixar seu cão
ou gato mais quentinho nos
dias frios. De acordo com
Maurício Penteado, coordenador do curso Mercado PET do
Centro Europeu, são necessários alguns cuidados na hora
de escolher a roupinha.
"Aquelas que possuem muitos
enfeites podem causar acidentes. O Pet pode arrancar, ingerir e ter até uma obstrução
intestinal. Tenha atenção ao
tamanho, pois a roupa não
pode limitar os movimentos
do PET e deve ter o espaço

colhido, enrolado no próprio
corpo, é sinal que está tentando
se aquecer", afirma Maurício.

DIVULGAÇÃO

O

3 - ESTIMULE
BRINCADEIRAS EM CASA
Os dias mais frios podem
deixar o cãozinho mais preguiçoso e se estiver muito gelado o ideal é substituir o passeio por brincadeiras dentro
de casa, no ambiente mais
quentinho.

Lembre-se também de lavar as peças com frequência
para evitar o desenvolvimento de micro-organismos

de 1 dedo entre a pele do animal e o tecido", orienta. Lembre-se também de lavar as
peças com frequência para
evitar o desenvolvimento de
micro-organismos.

2 - SEU PET MERECE
UMA CAMA QUENTINHA
Aposte nos cobertores mais
grossos durante o inverno. "Fique atento também a forma
como ele dorme, se tiver en-

4 - AUMENTE O INTERVALO
ENTRE AS TOSAS
Os pelos servem para proteger e aquecer o seu PET. "No
frio é interessante esperar um
pouco a mais para tosar e garantir que seu cão esteja quentinho. Além disso, a secagem após
o banho deve ser completa, evitando o frio e o desenvolvimento de micro organismos prejudiciais para a pelagem", alerta
o coordenador do curso.
5 - CONSIDERE A VACINA
PARA GRIPE

Assim como em nós, humanos, a gripe é mais frequente no inverno. Se seu amigo
costuma frequentar hotéis,
creches ou outros locais com
mais cães, converse com o seu
veterinário sobre a vacina
para gripe.
DADOS: Apesar da crise
econômica e a pandemia do
Coronavírus, o mercado PET
é uma área que não parou de
crescer. Em 2020 o segmento
teve alta de 13,5% na comparação com 2019, segundo
o Instituto Pet Brasil. Nos últimos cinco anos, o setor de
acessórios e alimentos para
pets cresceu 87%, de acordo
com a empresa Euromonitor
International, que realiza pesquisas de mercado.
Segundo o levantamento,
o Brasil - que já é o segundo
mercado mundial de alimentos para cães - deve se consolidar como o sexto maior mercado pet do mundo em 2021.
A perspectiva é de 87% de
crescimento até 2026.

16

16 DE JUNHO DE 2021

ANOXXIX•Nº3762

SOCIAL
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Carlos Goulart

Luana Malinovski

Quero parabenizar meu especial amigo
o médico Carlos Goulart que completou mais
um ano de vida nessa terça-feira (15).
Desejo a você muita saúde, prosperidade de paz!

Luana Malinovski,
minha querida amiga, modelo
e talentosa pianista, desejo
que em seu aniversário nesta
quarta-feira (16) você
tenha motivos para sorrir
bastante, pois sorrisos
aquecem corações como mais
nada neste mundo consegue!
Parabéns!

Octacilio Sacerdote Filho
Cumprimentos
do jornal ao
meu amigo
promotor
de justiça
Octacilio
Sacerdote Filho
que fez
aniversário
nessa terça-feira
(15). Desejo a
você muita
sabedoria e
saúde.
Parabéns!

Ana Paske

Gilciéle Rosa

Juli Marina Pedroni

Nesta quarta-feira (16) a bela Ana Paske
completa mais um ano de vida. Desejo a
você cada vez muito sucesso e felicidade!

Felicidades para Gilciéle Rosa que aniversaria
nesta quarta-feira (16). Desejo a você
muita saúde, amor e conquistas!

Juli Marina Pedroni, quero parabenizá-la por seu
aniversário nesta quarta-feira (16). Espero que
seus desejos se realizem, pois, pessoas especiais
como você merecem sempre o melhor!

