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Aniversário da Itaipu terá Esquadrilha
da Fumaça, homenagens e arte
DIVULGAÇÃO/ESQUADRILHA DA FUMAÇA

A Esquadrilha vai aproveitar um treinamento pré-agendado para homenagear a empresa pelo seu aniversário
PREVISÃO
DO TEMPO
DIVULGAÇÃO

Campina Grande do Sul

No Trânsito, sua
Responsabilidade Salva Vidas!

PÁGINA 11

Novo lote de vacinas da
Pfizer será distribuído para
Capital e Interior do Paraná

DIVULGAÇÃO

GERALDO BUBNIAK/AEN

PÁGINA 9

A campanha
visa reduzir
o número
de mortes e
feridos em
decorrência
de acidentes
de trânsito
no Município

Máxima 24 graus e mínima
10 graus em Curitiba e RMC.
Na imagem Morretes.
O tempo se altera nesta terça-feira em algumas regiões
paranaenses. Uma frente
fria avança pelo Sul do Brasil e aumenta a instabilidade também no Paraná (regiões oeste, sudoeste, centrosul, Campos Gerais e leste).
Na faixa norte paranaense
as nuvens aumentam a partir da tarde, porém a probabilidade para ocorrência de
chuva é baixa.
Dólar/Euro Cotações (em R$)
MOEDA

COMPRA

VENDA

Euro

6,350

6,352

Dolar Com.

5,231

5,232

Dolar Tur.

5,217

5,387

Parcão de Pinhais é
referência para cidades
da região metropolitana
PÁGINA 5

PÁGINA 2

Até o momento, foram cerca de 100 mil doses
do imunizante da Pfizer recebidas pelo Paraná

Curitiba

Campanha contra a gripe imuniza
idosos entre 85 a 81 anos nessa semana
A vacinação terá um cronograma
especial por idade, para garantir
que o intervalo necessário das
doses da vacina anticovid para
esta população seja respeitado
PÁGINA 13

DANIEL CASTELLANO / SMCS

Posto Detran de
Quatro Barras amplia
estrutura e equipe,
e otimiza atendimento
PÁGINA 3

Especialistas exigem
ciclovias e passagens
para animais silvestres
no novo modelo
de pedágio
PÁGINA 14
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Campina Grande do Sul

Novo Ensino Médio: comunidade
escolar quer debate em todo o PR
CARLOS COSTA/CMC

No Trânsito, sua Responsabilidade
Salva Vidas!

A

O Novo Ensino Médio, aprovado pela lei federal 13.415/
2017, foi tema de audiência pública na Câmara Municipal
de Curitiba (CMC). No debate, representantes da APP Sindicato, da UPES (União Paranaense dos Estudantes Secundaristas), de universidades como UNESPAR e UFPR pediram que o modelo referencial elaborado pelo Governo do
Paraná e que está atualmente sob a análise do Conselho Estadual de Educação (CEE) seja revisto junto com a comunidade escolar. A lei 13.415/2017 alterou a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional e estabeleceu uma mudança
na estrutura dessa etapa da Educação Básica, estabelecendo o tempo mínimo do estudante na escola de 1.000 horas
anuais, ao invés de 800 horas, a serem implantadas até 2022.

Suporte Ventilatório Pulmonar: mais
91 leitos são autorizados para cinco estados

Mais 91 leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar para
atendimento exclusivo aos pacientes confirmados ou com
suspeita de Covid-19 foram autorizados pelo Ministério da
Saúde nesta sexta-feira (7). A medida reforça os atendimentos no Sistema Único de Saúde (SUS) em Hospitais Especializados, Unidades Mistas, Hospitais de Pequeno Porte, Prontos Socorros, Unidades de Pronto Atendimento, Hospitais
de Campanha e Hospitais Gerais.

Plenário vota atualização da lei de proteção ao meio ambiente
A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) analisa, projeto
para modernizar a Política de Proteção, Conservação e Recuperação do Meio Ambiente da capital, criada há 30 anos.
A proposta de lei de Professor Euler pretende alterar o artigo 2º da lei municipal 7.833/1991. A ideia é ampliar de 12
para 24 os princípios que norteiam as políticas públicas de
meio ambiente de Curitiba. O autor justifica que, ao longo
desses 30 anos, mudanças nos anseios ambientais da comunidade internacional, além de revisões de leis nacionais
e estaduais, refletem uma nova realidade, "sob pena de
mantermos desatualizada a mais importante legislação municipal sobre o meio ambiente".

Paraná recebe mais 57,8 mil doses da vacina do Butantan

O Ministério da Saúde está enviando para o Paraná mais
57,8 mil doses da vacina Covid-19 produzida no Brasil pelo
Instituto Butantan com matéria-prima importada. O novo
lote da Coronavac é destinado apenas para a segunda dose.
Desde o início da campanha de vacinação, o estado já recebeu 4 milhões de doses de vacinas Covid-19 - mais de 2,8
milhões foram aplicadas até o momento. A previsão é de
que todas as Unidades Federativas recebam os imunizantes
a partir desta sexta-feira (7). No total, a pasta está distribuindo quase 1 milhão de doses da vacina do Butantan, para
completar os esquemas vacinais de mais de 900 mil pessoas em todo o País.

11 de Maio

Dia Mundial das Aves Migratórias; Dia da Integração do
Telégrafo no Brasil; Dia de Frei Inácio de Láconi.

Campanha Maio
Amarelo é o mês de
ações voltadas para a segurança e prudência no
trânsito. Este ano, o tema
traz a mensagem sobre a
importância da vida e da
trajetória de cada cidadão.
O Maio Amarelo é um
movimento internacional
para a conscientização e a
redução dos acidentes de
trânsito com intuito de
chamar a atenção da sociedade para o alto índice
de mortes e feridos no
trânsito.
Todos os anos o Conselho Nacional de Trânsito
(Contran) lança uma campanha educativa que visa
conscientizar os motoristas a respeito dos cuidados
necessários para garantir
a segurança no trânsito e
nas estradas. Neste ano, a
campanha intitulada "No
trânsito, sua responsabilidade salva vidas", foi mais
uma vez abraçada pelo
Deptran - Departamento
de Trânsito de Campina
Grande do Sul. LEI Nº 583,

DIVULGAÇÃO

Bastidores

ANOXXVIII•Nº3756

A campanha visa reduzir o número de mortes e feridos
em decorrência de acidentes de trânsito no Município

de 25 de setembro de
2018, Art. 3º a campanha
comemorada anualmente
no mês de maio, passa integrar o calendário oficial
de datas e eventos do Município de Campina Grande do Sul. O objetivo é
alertar os condutores dos
cuidados com os mais vulneráveis no trânsito e o
respeito á sinalização com
destaque para o "RESPEITO e RESPONSABILIDA-

DE". A campanha visa reduzir o número de mortes
e feridos em decorrência
de acidentes de trânsito
no Município, mediante a
reflexão do comportamento de pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas e passageiros, alertando a todos a respeito da
falta de atenção no trânsito, buscando a segurança
de todos nas vias públicas
do Município.
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Posto Detran de Quatro Barras amplia
estrutura e equipe, e otimiza atendimento
Unidade agora funciona das 8h às 17h, inclusive no horário de almoço

PMQB

Piraquara

Vacinação de pessoas com
comorbidades de 57 e 56 anos
acontece nesta terça-feira, 11 de maio
DIVULGAÇÃO

Em caso de dúvidas: WhatsApp (41)8742-9927 ou telefone: (41) 3590-3773

As mudanças refletem a preocupação na melhoria contínua no atendimento da unidade

O

Posto Detran de Quatro Barras está otimizando o atendimento ao público. Além de ampliar a estrutura física da unidade, hoje
com espaço mais amplo, atendimento em guichês e sala de
espera; o posto também passou a contar com mais servidores e estendeu o horário de
funcionamento, agora das 8h
às 17h, inclusive no horário
de almoço.
As mudanças refletem a
preocupação na melhoria contínua no atendimento da unidade, que só nesta semana
registrou mais de 130 atendi-

mentos. Outra novidade é que
a partir de agora os agendamentos tornaram-se opcionais. O Posto Detran de Quatro Barras passou a atender
com senhas, mediante ordem
de chegada.
O prefeito Loreno Tolardo
disse que o objetivo das melhorias é garantir um atendimento de qualidade à população, com a evolução permanente dos serviços. "Estamos
investindo na unidade para
oferecer mais comodidade e
agilidade para quem busca os
serviços do Detran. Seja através da ampliação física e de

pessoal, seja na ampliação de
horários, nossa meta é evoluir
constantemente", destacou o
prefeito, ao afirmar que os
avanços são frutos também da
pronta colaboração do Detran-PR, através da parceria
sempre presente com o Governo do Estado.
Segundo informações da
Secretaria de Governo, Trabalho e Ordem Pública, que coordena a unidade, novas melhorias já estão sendo programadas, que resultarão na ampliação de mais serviços oferecidos pela unidade, em breve.

Pinhais

Melhorias na drenagem são
realizadas em via do Pineville
Após realizar a nova pavimentação com asfalto definitivo em algumas quadras na
rua Rua Bernardo Osinski, no
bairro Pineville, a Prefeitura
de Pinhais, por meio da equipe da Secretaria Municipal de
Obras Públicas (Semop), prossegue com as obras nesta via,
que tem mais de 1 km de extensão e liga a Avenida Jacob
Macanhan até a Rua Jurandir
Antunes - próximo ao Rio Palmital.
Na quadra próxima ao Rio
Palmital acontecem obras de
melhorias no sistema de drenagem, com um novo mani-

PMP

Rua também recebe asfalto, meio-fio, iluminação LED, pintura e placas de sinalização

A rua receberá ainda colocação de meio-fio, mudança no sistema de
iluminação por LED, pintura da via e instalação de placas indicativas

lhamento - mais adequado às
atuais necessidades. Além
dessas obras, a rua receberá
ainda colocação de meio-fio,

mudança no sistema de iluminação por LED, pintura da via
e instalação de placas indicativas nos locais necessários.

Dando continuidade a
Campanha de Vacinação
contra COVID-19 - Imuniza Piraquara, nesta terçafeira, dia 11 de maio, 08h
às 15h, serão vacinadas
pessoas de 57 e 56 anos que
tenham alguma doença
preexistente, conforme lista considerada pelo Ministério da Saúde, no Plano
Nacional de Imunização.
Na quinta-feira, dia 13 de
maio, serão vacinadas pessoas de 55 anos ou mais,
com comorbidades. É importante destacar que para
vacinar é necessário apresentar documentação comprobatória da doença, documento com foto, CPF e
comprovante de endereço.
ARRECADAÇÃO
DE ALIMENTOS
A Prefeitura de Piraquara por meio da Secretaria
de Assistência Social, realizará também uma ação de
arrecadação de alimentos.

Todos os cidadãos que quiserem e puderem contribuir com um quilo de alimento não perecível no ato
da vacinação.
Os alimentos arrecadados serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social do município. Solicitamos que os
alimentos doados tenham
o prazo de validade de no
mínimo um mês.
SERVIÇO
PESSOAS COM
COMORBIDADES
LOCAL: Complexo Administrativo Vila da Cidadania - Rodovia João
Leopoldo Jacomel, nº
4675, Jardim Primavera.
57 e 56 ANOS
DATA: 11/05/2021
HORA: 08h às 15h
55 OU MAIS
DATA: 13/05/2021
HORA: 13h às 21h
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Proposto atendimento pós-covid e vacina a pais de portadores de fibrose cística
plenário da Câmara
Municipal de Curitiba
(CMC) acatou, três novas indicações de ato administrativo ou de gestão relacionadas
ao enfrentamento à pandemia
da covid-19. Entre elas, está
a sugestão para que o Poder
Executivo inclua os cuidadores de pessoas com fibrose
cística nos grupos prioritários de imunização e a que pede
a criação de um sistema centralizado para atendimento de
pacientes com a síndrome
pós-covid.
A proposta para que pais
ou tutores legais de portadores da fibrose cística - conhecida como Doença do Beijo
Salgado ou mucoviscidose,
doença genética crônica que
afeta principalmente os pulmões, pâncreas e o sistema
digestivo - sejam imunizados
partiu do vereador Marcelo
Fachinello (PSC), em atendimento, segundo ele, a uma
demanda da Associação de
Assistência à Mucoviscidose
do Paraná (AAMPR). O objetivo da sugestão é garantir a

FOTO: RODRIGO FONSECA/CMC

O

Sugestões de vereadores aprovadas serão enviadas à Prefeitura de Curitiba como indicações de ato administrativo ou de gestão

Medidas de enfrentamento à pandemia continuam sendo sugeridas pelos vereadores de Curitiba

proteção das crianças que têm
a doença, mas não estão incluídas no grupo prioritário no
plano e estão entre as vítimas
da covid-19.
O parlamentar explicou
que é preciso criar uma "bolha protetiva". "É necessário
que as pessoas que convivem
com elas sejam imunizadas o
mais rápido possível. Pais,
mães, cuidadores, precisam

estar vacinados exatamente
para evitar passar a covid-19
para essas crianças que têm
essa doença e podem ter um
agravamento significativo
porque a fibrose cística atinge os pulmões. Elas estão num
grupo de altíssimo risco em
caso de contraírem a covid19, mas não estão nos grupos
prioritários", reforçou Fachinello.

Nori Seto (PP) conseguiu
a aprovação da indicação para
que a Prefeitura de Curitiba estude a implantação de um sistema municipal de atendimento centralizado e atenção
multidisciplinar para reabilitação dos pacientes recuperados da covid-19. Segundo o
parlamentar, a OMS (Organização Mundial de Saúde) levantou que cerca de 1 a cada

10 pessoas têm problemas de
saúde persistentes 12 semanas após ter contraído o vírus, "o que tem sido chamado
de síndrome pós-covid".
Para o vereador, apesar de
Curitiba contar com atendimento ambulatorial pós-covid
nos hospitais Cajuru e das Clínicas, é preciso implantar um
atendimento centralizado,
"pois os casos de covid-19
continuam aumentando e,
consequentemente, o número de pacientes recuperados
que necessitam de reabilitação". Ao manifestar apoio à
sugestão, Maria Leticia (PV)
informou que o Hospital do
Idoso Zilda Arns também oferece o atendimento pós-covid
e pediu que o país faça uma
análise sobre o "tamanho do
impacto financeiro e econômico" que haverá com dezenas de milhares de pessoas
com sequelas da covid-19,
orientando que a Previdência
comece "a se preparar" para
assistir as pessoas que não
conseguirão retornar ao mercado de trabalho.
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Parcão de Pinhais é referência para cidades da região metropolitana

A

visita técnica aconteceu em duas etapas:
primeiramente, o grupo conheceu o Parcão, e depois, a
sede da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente de Pinhais
(SEMMA) para tratar de
ações e projetos desenvolvidos.
O secretário de Meio Ambiente de São José dos Pinhais,
Wagner Luiz Zaclikevis, esteve presente juntamente com
servidores do Departamento
de Controle Ambiental, e dos
setores da Defesa Animal, Fiscalização e Resíduos. O grupo foi recepcionado pela secretária de Meio Ambiente de
Pinhais, Rosana Boeira Ilheu;
pela diretora da Divisão de
Bem Estar Animal, Solange
Marconcin; e pelo diretor do
Departamento de Administração, Wellingthon Malachoski.
Esta visita permitiu a troca de experiência, frisou o
secretário de Meio Ambiente
de São José dos Pinhais, Wag-

PMP

Com frequência, a Secretaria de Meio Ambiente tem recebido visitantes de outros municípios para conhecer projetos e ações idealizadas em Pinhais

Integrantes da Secretaria de Meio Ambiente de São José dos Pinhais visitaram Pinhais para tratar de assuntos da pasta

ner Luiz Zaclickevis. "Essa é
uma visita técnica para conhecermos o Parcão e alguns parques de Pinhais, onde vamos
trocar experiências e informações para aperfeiçoarmos o
nosso trabalho. A gente também vai tratar do sistema de

licenciamento adotado por
Pinhais, uma vez que buscamos um convênio no mesmo
molde que foi idealizado com
o Governo do Estado. Essa é
uma troca de experiência extremamente importante para
aproximar esses dois municí-

pios que são destaque da Região Metropolitana", afirmou.
A estrutura do Parcão foi
parabenizada pelo secretário
que enalteceu o bom trabalho
e a criatividade dos servidores públicos do município,
destacando que o local é um

espaço funcional e proveitoso para a comunidade, uma
iniciativa que será estudada
para ser implantada na cidade.
As visitas técnicas acontecem com frequência em Pinhais. Recentemente, a Semma recebeu servidores de Colombo que conheceram as
ações desenvolvidas pela pasta na área de Defesa Animal.
Segundo a secretária Rosana
Boeira Ilheu, esse é um aspecto positivo que reforça o trabalho promovido no município. "Pinhais é uma referência,
pois desenvolve um trabalho
de qualidade. Estas visitas
permitem conhecer a nossa
estrutura, os projetos realizados, discutir e absorver algumas ideias, além de verem
como trabalhamos com essas
ações e iniciativas. Estes são
momentos produtivos e para
trocarmos experiência e conhecimento na área de Meio
Ambiente", explicou.

Cascavel

Operações de Trânsito realizadas neste fim de semana
resultaram em menos poluição sonora para a população
Fiscalizações deverão ser intensificadas para aumentar a segurança viária. Onze motocicletas foram recolhidas
ção de ruídos, com o apoio da
Secretaria de Meio Ambiente,
considerando que, além do
descumprimento das normas
do CTB, há também a autuação por crime ambiental que
é encaminhada para o Ministério Público para representação", explica Simoni Soares,
presidente da Transitar.

PREFEITURA DE CASCAVEL

Foram realizadas na noite
da última sexta-feira (7) e sábado (8), operações de trânsito pela Transitar, Polícia Militar, Guarda Municipal e Secretaria de Meio Ambiente, a
fim de coibir infrações de trânsito e com foco na adulteração de equipamentos dos veículos, como por exemplo,
nos escapamentos, que aumentam deliberadamente os
ruídos emitidos pelo dispositivo.
O objetivo destas ações é
manter a segurança nas vias
públicas, evitar excessos de
condutores, principalmente
no que se refere a evitar a condução de veículos por moto-

Um dos objetivos destas ações é manter a segurança nas vias públicas

ristas sob efeito de álcool,
sem habilitação, poluição sonora ou, ainda, pelo abuso da
velocidade e desrespeito às
demais normas do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).
Os pontos de bloqueio das
ações deste fim de semana

estavam localizados nos endereços: Ruas Itália com a
Roma, Rua Barão do Cerro
Azul com Rua Vitoria, Rua
Ipanema, 1680 e na Avenida
Carlos Gomes, 1155.
"Devemos realizar fiscalizações habituais para medi-

-

RESULTADOS GERAIS DAS
OPERAÇÕES BLOQUEIO DIAS 07 E 08 DE MAIO
- 03 carros recolhidos;
- 17 condutores sem habilitação/não habilitados;
- 01 usuário de entorpecentes - encaminhado ao fórum;

-

-

11 motocicletas recolhidas, destas, cinco
foram notificadas pela
Secretaria do Meio Ambiente por excederem o
limite na pressão do som
em decibéis emitido pelo
escapamento irregular,
aferido pelo decibelímetro;
01 condutor encaminhado
para o Fórum por Direção
Perigosa;
01 condutor embriagado
encaminhado para a 15ª
SDP por crime de trânsito
(sábado);
03 condutores autuados
por transpôr bloqueio Policial.
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Prefeitura de Piraquara inicia a distribuição
do 2º kit de alimentação escolar de 2021
do município, seguindo as
exigências do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE) e visam suprir as necessidades nutricionais das
crianças no período de aulas
remotas/online que seria equivalente à oferta da "merenda
escolar", se estivessem frequentando as instituições de
ensino, presencialmente. Todos os alunos (dos quais os
pais manifestem interesse em
receber os kits) estão sendo
contemplados.
A previsão é que o segundo kit deste ano seja fornecido para aproximadamente
11.700 alunos da rede municipal de ensino. Os alimentos

DIVULGAÇÃO

E

m razão da pandemia
da Covid-19 que iniciou no início do ano passado, as aulas presenciais foram
suspensas, o que acarretou
consequentemente na suspensão do fornecimento da
alimentação escolar nas instituições de ensino. Para que
os estudantes não ficassem
desamparados com relação à
alimentação, estão sendo distribuídos desde o início da
pandemia kits de alimentos
para os escolares, durante o
período de suspensão das aulas.
Esses kits são elaborados
pelas nutricionistas do Departamento de Nutrição Escolar

A distribuição ocorre nas instituições de ensino
em que os estudantes estão matriculados

Colombo

contemplados variam a cada
entrega, mas cada um dos kits
é composto por alimentos semiperecíveis (como arroz,
macarrão, feijão, quirera, etc)
e perecíveis (frutas, verduras,
legumes e ovos).
A duração e composição
dos kits também varia de acordo com a faixa etária dos estudantes e período em que
estão matriculados (parcial ou
integral). Deste modo, os alunos matriculados em período
integral (que estariam consumindo mais refeições ao dia,
se estivessem frequentando
as aulas presencialmente) estão recebendo kits com mais
itens.

São José dos Pinhais

Departamento de Cultura recebe
livros do Centro Cultural Humaitá
DAIANA NODARI/PMC

Combate à dengue: agentes estão em campo
para eliminação de focos do mosquito nos
bairros Quississana, Guatupê e Borda do Campo
PMSJP

São livros, revistas, folders, cartilhas serão
disponibilizados na Biblioteca do CEU das Artes

O Departamento de Cultura recebeu do Centro Cultural Humaitá, vários materiais de divulgação com temas relacionados a Igualdade Racial. São livros, revistas, folders, cartilhas que
serão disponibilizados na
Biblioteca do CEU das Artes, localizado no Jardim
Eucaliptos e na Biblioteca
Pública no Centro da cidade.
Segundo a diretora do
Departamento de Cultura,
Marinei Vidolin, entre os
materiais, 83 Estatutos da
Igualdade Racial que serão
destinados para as escolas
municipais e para as secretarias que compõem a Prefeitura de Colombo. "Esta
ação faz parte de um traba-

lho de conscientização intensificado durante o mês
de maio e que pretende ecoar no município a necessidade de que todos precisamos nos educar e assumir
ações antirracistas para semear a paz, a igualdade de
oportunidades e a boa convivência entre todos e todas,
sendo o melhor caminho à
educação e o conhecimento", disse.
CENTRO CULTURAL
HUMAITÁ
O Centro Cultural Humaitá é uma entidade sem
fins lucrativos que atua desde 2006 para a valorização e
visibilidade da arte e da cultura afro em Curitiba e no
Paraná.

É preciso ressaltar que os cuidados com a dengue devem ser diários,
por isso é preciso zelar para não gerar focos do mosquito

Com o objetivo de alertar
toda a população sobre focos do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue e outras doenças, encontrados nos bairros Quississana, Guatupê e Borda do
Campo, a Prefeitura de São
José dos Pinhais relembra os
cuidados para evitar a instalação e proliferação do
mosquito. Para combater a
dengue, agentes de campo

estão nas três regiões, realizando a eliminação dos focos já encontrados e buscando novos possíveis espaços
propícios para a criação do
mosquito.
COMO COMBATER
Em meio a pandemia do
novo Coronavírus, as ações
de combate a dengue continuam. É preciso ressaltar
que os cuidados com a den-

gue devem ser diários, por
isso é preciso zelar para não
gerar focos do mosquito.
Para evitar o mosquito, é necessário tomar alguns cuidados, como colocar areia nos
pratinhos de plantas e não
deixar água parada. Em menos de 15 minutos é possível fazer uma varredura em
casa e acabar com os recipientes propícios para procriação do Aedes Aegypti.
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Colombo

A

Secretaria Municipal
de Educação promoveu uma reunião para dialogar sobre estudos a respeito do transtorno do Espectro Autista (TEA).O evento
foi organizado pela equipe
técnica do Departamento de
Educação Especial, com
apoio da diretora de Educação, Luciane Dala Valle, o
Setor de Documentação,
Nutrição, o Departamento
de Ensino Fundamental e
Infantil, mediados pela coordenadora de Avaliação
Educacional (CAEC), Maria
Cristina Vidolin.
Durante o encontro foram abordadas informações
sobre os critérios diagnósticos e estatísticas, além de
possíveis alterações do neurodesenvolvimento presentes no TEA. Segundo a coordenadora, Maria Cristina
Vidolin, a reunião foi realizada após o levantamento
de dados em todas as Uni-

PMC

Educação Especial promove
encontro para estudo sobre o TEA

Foram abordadas informações sobre os critérios diagnósticos e estatísticas,
além de possíveis alterações do neurodesenvolvimento presentes no TEA

dades Escolares Municipais, ao qual concluiu-se
que de 681 crianças de inclusão, 304 apresenta o
Transtorno do Espectro Autista. "Estes dados ainda estão em crescimento, pois
muitas crianças estão em

processo de investigação." A
coordenadora ainda ressaltou que ampliar o conhecimento sobre o tema, perceber as possíveis comorbidades que podem estar
presentes e compreender
as especificidades são es-

senciais para oferecer um
ensino humano e de qualidade nas salas de aula.
PEI - PLANEJAMENTO
EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO
No evento, as professo-

ras Rita Aparecida da Silva
e Iza Helena Batistão apresentaram o PEI - Planejamento Educacional Especializado que será um importante instrumento para
aproximar o ensino às condições e potencialidades do
aluno. As professoras Sueli
Maria Tobias Siqueira e Janete Cecon explicaram aos
profissionais presentes, sobre a flexibilização/adaptação curricular nas instituições da rede municipal de
ensino.
As profissionais reforçaram que o trabalho será estendido gradativamente a
todas as Unidades Escolares
e que o conhecimento deve
ser associado a estratégias
inclusivas e ao pensamento
de José Mário Dantas, que
aborda a inclusão, além de
leis, códigos ou decretos e
sim depende de brotar no
coração a verdadeira semente transformação de vidas.

Audiência pública na CMC vai debater
uso do canabidiol no tratamento de PCDs
A Câmara Municipal de
Curitiba (CMC) promoverá
uma audiência pública no dia
10 de junho com o tema "uso
do canabidiol no tratamento
de pessoas com deficiência e
outras doenças". O debate,
que será transmitido nas redes sociais do Legislativo, foi
proposto por Pier Petruzziello
(PTB) em requerimento aprovado na segunda parte da ordem do dia da sessão plenária desta segunda-feira (10). O
objetivo, segundo o vereador
é "gerar entendimento de
como quebrar preconceitos e
tornar o uso da medicação
mais acessível".
Também conhecido como
CBD, o canabidiol, é um dos
princípios ativos da Cannabis
Sativa, nome científico da
maconha. Compõe até 40%
dos extratos da planta e pode
ser usado como medicamento para diversas doenças, que
variam de epilepsia severa a
fibromialgia. "É uma substân-

RODRIGO FONSECA/CMC

Requerimento que pede a realização do debate foi aprovado na sessão plenária

O debate será coordenado pelo gabinete parlamentar de Pier Petruzziello (PTB),
autor do requerimento que pede a realização do evento

cia que age nos receptores
canabinoides do cérebro. O
CBD conquistou espaço na

mídia a partir de 2014, quando uma mãe ganhou, na justiça, o direito de importar a

substância para o tratamento
de sua filha que tinha a síndrome CDKL5, que causa epi-

lepsia grave. A criança sofria
com até 80 crises por semana
e os medicamentos não surtiam o efeito desejado. Contudo, o canabidiol praticamente zerou as crises da garota",
diz a justificativa do requerimento. Ainda segundo Pier
Petruzziello, em 2015, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) retirou o
CBD da lista de substâncias
ilegais, passando para a lista
de substâncias controladas,
exigindo receita e laudo médico para a importação. Mas
o uso medicinal do canabidiol ainda é visto com preconceito no Brasil, que proíbe o
cultivo da planta. Por isso, na
audiência pública, o vereador
pretende ouvir representantes
da ABUC (Associação Brasileira de Usuários de Cannabis
Medicinal), da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), além
de médicos especialistas no
tema e pessoas que já fazem
uso da substância.
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Projeto que cria o código "Sinal Vermelho"
no Paraná avança na Assembleia

A

proposta que institui
no estado o Programa
de Cooperação e Código Sinal
Vermelho, como forma de
pedido de socorro e ajuda
para mulheres em situação de
violência doméstica ou familiar, avançou na Assembleia
Legislativa do Paraná na sessão plenária desta segundafeira (10). O projeto de lei 683/
2020 é assinado pelas deputadas Cristina Silvestri (CDN),
Maria Victoria (PP), Mabel
Canto (PSC), Luciana Rafagnin (PT) e Cantora Mara Lima
(PSC), e pelo deputado Luiz
Claudio Romanelli (PSB).
De acordo com o projeto,
o código constitui na forma de
pedido de socorro e ajuda
pelo qual a vítima pode dizer
"sinal vermelho" ou sinalizar
expondo a mão com uma
marca no centro, na forma de
"X", feita de caneta, batom ou
qualquer material acessível, se
possível na cor vermelha,
mostrando a mão aberta para
clara comunicação.
O objetivo da proposição
é que, ao ouvir ou ver o código, profissionais como atendentes de farmácia, repartições públicas instituições privadas, portarias de condomínios, hotéis, pousadas, bares,
restaurantes, lojas e supermer-

DÁLIE FELBERG/ALEP

Programa de Cooperação e Código Sinal Vermelho, que cria uma forma de pedido de socorro
e ajuda para mulheres em situação de violência, foi aprovado em terceiro turno de votação

Imagem da sessão plenária desta segunda-feira (10)

cados possam entrar em contato com as autoridades por
meio dos números 190 (Emergência - Polícia Militar), 180
(Central de Atendimento à
Mulher) e 181 (Disque Denúncia) para reportar a situação.
A ideia da proposta foi
apresentada para às deputadas pela Associação dos Magistrados do Brasil (AMB) em
parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em
função da pandemia de Covid-19. O programa de Cooperação Técnica e do Código
"Sinal Vermelho" no Paraná,

faz parte de uma iniciativa
nacional que reúne os poderes Legislativo e Judiciário no
enfrentamento à violência
doméstica.
"Nosso objetivo com isso
é criar uma grande rede de
proteção às mulheres em todo
o Estado. Que elas se sintam
acolhidas e seguras para pedirem ajuda em qualquer lugar. E também que estes locais tenham o mínimo de conhecimento para realizar o
primeiro encaminhamento
para ajudá-las, que é justamente acionar a polícia", explicou a deputada Cristina Sil-

vestri (CDN), Procuradora da
Mulher na Assembleia Legislativa.
TJ-PR
De autoria do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná
(TJ-PR), o projeto de lei complementar 1/2021, que trata
da contratação, por tempo
determinado, para atender à
necessidade temporária de
excepcional interesse do órgão, foi aprovado em primeira discussão após receber 41
votos a favor e oito contrários. As contratações, segundo
a matéria, serão feitas por

meio de Processo Seletivo
Simplificado (PSS) e terão
prazos máximo de seis meses,
um ano ou dois anos, com a
possibilidade de serem prorrogadas por até mais dois
anos.
De acordo com o TJ-PR, a
proposta tem como objetivo
a contingência excepcional e
urgente decorrente de carência de efetivo, atrelada à necessidade de ampliação da
força de trabalho do Tribunal,
com vistas a assegurar a continuidade e o regular funcionamento dos serviços essenciais à prestação jurisdicional.
O texto diz ainda que a
contratação temporária vai
atender demandas de obras e
serviços de engenharia, destinados à construção, à reforma, à ampliação e ao aprimoramento dos edifícios do Poder Judiciário, de tecnologia
da informação, de comunicação e de revisão de processos
de trabalho.
Segundo o TJ-PR, a contratação temporária constitui em
modalidade de contrato com
menor impacto no limite de
despesas de pessoal, em razão
dos valores remuneratórios
significativamente inferiores à
contratação de servidores efetivos.

São José dos Pinhais

Após a formatura do 1º
Estágio de Nivelamento da
ROMU (Grupo de Rondas
Municipais da Guarda Municipal de São José dos Pinhais), realizada em abril, os
alunos que cumpriram todas
as etapas do processo - período de treinamento de extrema complexidade técnica
e física - receberam o Braçal
ROMU.A entrega, que aconteceu na Secretaria Municipal de Segurança (Semuseg), teve a presença da
Prefeita Nina Singer, dos
secretários municipais de
Segurança - Ricardo Kusch Assistência Social - Juliana
Saraiva - Governo - Thiago
Bührer - e do Chefe de Gabi-

PMSJP

ROMU: alunos da primeira turma de
nivelamento da Guarda Municipal recebem Braçal

Nesta primeira turma de 2021, o Braçal foi entregue ao
GM Aparecido, GM Henrique, GM Mendes e GM Wellington

nete e Secretário de Comunicação - Andrei Gondro, e do
vereador - Allax Siqueira.

Para ingressar no grupo
ROMU, além do Estágio de
Nivelamento Técnico, tam-

bém é necessário outros 90
(noventa) dias de estágio na
viatura. Nesta primeira turma
de 2021, o Braçal foi entregue ao GM Aparecido, GM
Henrique, GM Mendes e GM
Wellington.
O principal objetivo do nivelamento é identificar e selecionar, entre os candidatos,
aqueles que apresentam qualidades absolutas - do operador ROMU - como conhecimento técnico e tático de
ações e equipamentos, controle emocional, disciplina
consciente, honestidade, lealdade, liderança, versatilidade,
aptidões físicas e irmandade.
Além de situações de extrema complexidade técnica e

física, o treinamento dos alunos ainda incluiu uso diferenciado da força e tecnologias menos letais, operação
de choque, armamento e
tiro, combate em ambientes
confinados, pista de água e
corda, aspectos jurídicos da
abordagem policial, entre
outros.
Também houve a troca de
comando da ROMU realizada na Semuseg. O Guarda
Municipal (GM) Deives, passou o comando para o GM
Fernando. Durante a ocasião
foi apresentado o GM
Strombech (sub-comandante) e o GM Cleverson - Coordenador de Ensino da
ROMU.
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Cine Passeio exibe A Parteira

Donana, parteira com mais de meio século de ofício,
representa a resistência da tradição e humanização ao parto
na região de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande
do Norte. Dona de uma personalidade forte, compartilha
de sua sabedoria, adquirida ao longo de anos como parteira, mãe, mãe de santo, madrinha, mulher.

Novo lote de vacinas da Pfizer será
distribuído para Capital e Interior do Paraná
s doses chegaram a
Curitiba nesta segunda-feira (10) e ficarão armazenadas no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) até a distribuição, ainda
sem data. Os quantitativos
também serão divulgados nos
próximos dias.
A ideia é levar as doses paulatinamente até os municípios do Interior, de acordo com
a chegada, a partir do segundo semestre, das 100 milhões
de doses adquiridas pelo governo federal.
"É uma orientação do governador Carlos Massa Ratinho Junior para fazer uma
pequena descentralização
para os municípios referências das macrorregiões de Saúde. Serão em quantidades
menores, vamos verificar os
freezers, mas sempre solicitando que eles sejam exclusivos para esse armazenamento", afirmou o secretário estadual de Saúde, Beto Preto.

GERALDO BUBNIAK/AEN

A

Além de Curitiba, Londrina, Cascavel e Maringá também vão receber doses do segundo lote da vacina produzida pela farmacêutica
norte-americana Pfizer em parceria com Comirnaty e BioNtec. No total, são 67,8 mil doses a serem distribuídas para as quatro cidades

Até o momento, foram cerca de 100 mil doses do imunizante da Pfizer recebidas pelo Paraná

Em Curitiba, o Cemepar
está equipado com freezers de
ultrabaixa temperatura (-80ºC),
que podem armazenar as do-

ses por até seis meses. Além
disso, possui ainda dois freezers de temperatura de -20ºC,
que podem armazenar as do-

ses por até duas semanas. Os
imunizantes necessitam de
armazenamento específico
em freezers de alta perfor-

mance por médios e longos
prazos, o que restringe a logística de distribuição às cidades com infraestrutura para
recebê-los. A orientação da
descentralização, no entanto,
leva em consideração o informe técnico do Ministério da
Saúde que afirma que as vacinas podem ser armazenadas
à temperatura de 2ºC a 8ºC
por no máximo cinco dias. Ou
seja, permite aplicação rápida de um pequeno quantitativo de doses. O transporte
também deve ocorrer em no
máximo doze horas a 2º C a
8º C. Segundo o governo federal, o quantitativo será direcionado a 3,6% do total da população de gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente estimadas no
Estado. Até o momento, foram cerca de 100 mil doses do
imunizante da Pfizer recebidas
pelo Paraná. O intervalo de
aplicação é de doze semanas.

Curitiba

Cascas de legumes, frutas,
ovos e até filtros de café, que
normalmente seriam descartados no lixo comum, agora são
separados por 19 famílias do
bairro Cajuru que vivem próximo à Fazenda Urbana de
Curitiba. Elas estão participando do projeto Compostroca, desenvolvido no espaço da
Prefeitura pelo Coletivo Ambiente Livre, e que vai transformar os resíduos coletados
em um potente adubo orgânico para as hortas da comunidade.
O Compostroca é um dos
sete projetos de startups,
ONGs e pesquisadores desenvolvidos na Fazenda Urbana
em uma parceria da Secretaria de Segurança Alimentar e
Nutricional (SMSAN) e Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação.
"Nosso projeto visa incentivar a população a fazer a

DANIEL CASTELLANO / SMCS

Fazenda Urbana ajuda famílias a transformar lixo em adubo para hortas

Canteiros de plantas na Fazenda Urbana do Cajuru

compostagem em suas casas
para evitar que os resíduos
sejam encaminhados para os
aterros sanitários contami-

nando o solo, lençol freático
e produzindo gases que geram
o efeito estufa", afirma Maurício Gikoski, 33 anos, cofun-

dador Coletivo Ambiente Livre e responsável técnico do
Compostroca.
Uma vez na semana, as

famílias deixam o resíduo na
Fazenda Urbana onde será realizada a compostagem. A
entrega é feita em "bombonas"
(embalagens) cedidas pelo
Coletivo Ambiente Livre.
As famílias participantes
do projeto também começam
a ser capacitadas. "Elas estão
sendo orientadas sobre plantio, compostagem, aproveitamento integral dos alimentos
e tipos de hortas em pequenos espaços", conta Gikoski.
De acordo com o engenheiro agrônomo Marcos Rosa, da
Fazenda Urbana, a compostagem é um processo biológico
de transformação da matéria
orgânica, por ação de microrganismos, num composto fertilizante natural, semelhante
ao solo. "Restos de comida e
resíduos verdes são matérias
orgânicas que podem ser utilizados em jardins, hortas ou
quintais", completa.
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Audiência sobre volta às aulas
tem dissenso sobre risco de contágio
P

assados sete meses da
primeira audiência pública realizada pela CMC sobre a volta às aulas, o cenário
hoje foi diferente do encontrado pelos debatedores em
setembro de 2020. Agora, o
governo do Paraná prevê retornar ao modelo híbrido,
combinando aulas presenciais
e pela internet, pois antevê a
vacinação de 32 mil profissionais da Educação, que se
somarão aos 8 mil imunizados
anteriormente. Durante a semana, Amália e Indiara Barbosa (Novo) cobraram que a
Prefeitura de Curitiba apresentasse o seu cronograma
para a rede municipal de ensino.
De 22 a 26 de fevereiro
deste ano, Curitiba retomou
as aulas presenciais, mas interrompeu as atividades após
uma semana quando a cidade
ingressou em bandeira vermelha, numa tentativa de conter
a escalada dos casos, internações e óbitos. O assunto foi
abordado pela superintendente de Gestão Educacional da
Secretaria Municipal de Educação (SME), Andressa Pereira, que descreveu o trabalho
do Executivo para retomar as
aulas neste ano. "Estávamos
com muita expectativa", disse, antes de informar que, no
ano de 2020, a SME contabilizou 241 servidores contaminados e, em apenas um mês
deste ano, 630 casos positivos. Sem se comprometer
com um cronograma, Andressa Pereira apenas pontuou
que, em fevereiro, o ensino
presencial foi retomado com
lotação de 78% nos leitos de
UTI exclusivos para covid-19
e de 55% nos leitos de enfermaria, bem menos que os 91%
e 81%, respectivamente, aferidos ontem. "A educação não
parou com a pandemia", defendeu a gestora da SME,
acrescentando que "não vamos medir esforços para atender a todos". Segundo ela, foram disponibilizadas 3.382

CMC

Segunda audiência pública da CMC sobre o tema indica concordância sobre importância do ensino presencial na educação básica, mas discordância sobre contaminação

Com a pandemia, as audiências da CMC são feitas por videoconferência

aulas em 2020 e, só neste ano,
já são 1.117 - indicando melhoria no ensino remoto.
Dizendo-se pessoalmente a
favor da volta às aulas, mas
sem vincular sua opinião ao
gerenciamento da crise em
Curitiba, Alcides Oliveira,
que é o diretor de Centro de
Epidemiologia da Secretaria
Municipal de Saúde (SMS),
disse que as contaminações
de servidores na semana de
volta às aulas foram investigadas "e, por incrível que pareça, a transmissão ocorreu
na hora do cafezinho [entre
os funcionários]". Ele alertou
que devemos ver aumento no
número de casos em Curitiba
nas próximas semanas, em
razão dos ciclos da pandemia,
mas que os protocolos aplicados nas escolas são seguros.
"Ambientes bem controlados têm baixa transmissão",
defendeu Alcides Oliveira,
argumentando que 20 mil crianças já tiveram covid-19 em
Curitiba e não pegaram o vírus nas escolas. Também comentou o pedido para condicionar a volta às aulas à vacinação dos trabalhadores da
Educação, porque a imuniza-

ção "protege contra a forma
grave, evita internamentos e
mortes, porém os vacinados
poderão adoecer e transmitir
para as pessoas". "Temos que
aprender a conviver com a
pandemia", afirmou.
As duas falas foram precedidas, na audiência pública,
pela manifestação dos sindicatos do funcionalismo público. Falando pelo Sindicato dos
Servidores do Magistério Municipal de Curitiba (Sismac),
Wagner Batista, rebatendo críticas à classe, afirmou que "os
professores não estão de férias em casa" e "estão trabalhando mais com o ensino remoto do que antes no presencial". Ele fez uma crítica aos
protocolos da prefeitura, testados naquela semana de fevereiro, dizendo que foram
insuficientes quando aplicados à realidade. Cobrou testagem prévia da comunidade
escolar, equipamentos de proteção individual adequados e
atenção à crise hídrica, que é
um agravante da pandemia.
Ao mesmo tempo, Batista
concordou que "o ensino remoto não alcança o mesmo
que o presencial" e que have-

rá um esforço enorme, depois
da pandemia, para a recuperação do conteúdo. A representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
de Curitiba (Sismuc), Christiane Izabella Schunig, considerou a volta às aulas presenciais agora uma "medida irresponsável". Para ela, isso seria
possível com "os trabalhadores vacinados", "a taxa de
transmissão controlada" e os
espaços da SME preparados
para isto. "Para quem fica só
sentado numa reunião online
debatendo medidas que botam em risco a vida de milhares de estudantes é muito fácil", protestou.
Para os médicos Maria Esther Graf e Rubens Cat, infectologista e pediatra, respectivamente, há consenso científico sobre a volta às aulas presenciais ser seguro, no sentido que se o protocolo sanitário for seguido a atividade
não levaria à perda de controle
da pandemia. "Não há risco
maior, desde que se use o
equipamento de proteção individual", disse a infectologista, usando os profissionais da
Saúde como exemplo, pois

estão mais expostos que todo
o restante da população, mas
conseguem frear o contágio.
"A escola precisa ser a última
atividade a fechar e a primeira a reabrir", afirmou a médica.
Maria Esther Graf disse
não haver relação com o aumento dos casos em março
com a abertura das escolas por
uma semana, no mês anterior, como apareceu em algumas falas anteriores. "O mundo reabriu escolas há um ano.
A média nos países foi de 8
semanas com elas fechadas",
pontuou Rubens Cat, comparando os números aos 400
dias sem aulas presenciais em
Curitiba. "Janela aberta, distanciamento social, máscara e
álcool em gel", repetiu o profissional, dizendo que o critério deveria ser o tamanho
das salas, para definir a capacidade de atendimento, e que
o poder público deve fornecer máscaras mais eficazes
aos professores. "Fechar as
escolas foi o maior erro da
pandemia, com consequências irreparáveis às crianças",
disso o pediatra.
Falando pelos pais e mães
de alunos, Michelle Bigarella
e Amanda de Carvalho posicionaram-se a favor da retomada das aulas presenciais.
Elas corroboraram os argumentos que as crianças estão
sofrendo mais de depressão,
ansiedade e obesidade com a
privação do convívio social.
Os testemunhos foram reforçados pelo depoimento da
pedagoga Marianna Canova,
que diz ter percebido, onde
trabalha, que "na educação
infantil o desenvolvimento
das crianças está mais atrasado" - referindo-se ao desfralde e à alfabetização. Paulo
Bandeira, da Comissão da Criança e Adolescente, da OABPR, defendeu a aplicação do
princípio da isonomia. "Se as
escolas privadas retornaram,
por que não fazer o mesmo na
rede municipal?", questionou.
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Aniversário da Itaipu terá Esquadrilha
da Fumaça, homenagens e arte
P

ara comemorar os
47 anos de criação
da Itaipu Binacional, a Esquadrilha da Fumaça foi
convidada para um show
inédito, sobrevoando a
usina com manobras especiais e formando frases
no céu, nesta terça-feira
(11), às 15h30.
Em função da pandemia, não haverá solenidade e não será permitido
assistir à apresentação ao
vivo, para que não haja
aglomerações. A demonstração será filmada e os
empregados poderão assistir ao vídeo no JIE. O
público externo também
poderá ver o vídeo, nos
perfis da Itaipu nas redes
sociais e no canal da empresa no Youtube.
A apresentação na Itaipu foi uma bem-vinda coincidência de agenda. A
Esquadrilha vai aproveitar um treinamento préagendado para homenagear a empresa pelo seu aniversário.
Durante o treinamento
da Esquadrilha da Fumaça em Foz do Iguaçu, os
pilotos também passarão
sobre a Ponte da Amizade,
as Cataratas do Iguaçu e o
Marco das Três Fronteiras.
Órgãos de controle do espaço aéreo paraguaio e
argentino concederam
autorizações especiais
para que os aviões possam
sobrevoar a região.
"As pessoas que fazem
da Itaipu a empresa que é,
líder mundial de geração
limpa e renovável e referência em diversos setores, merecem celebrar esses 47 anos de maneira
muito especial", afirma o
diretor-geral brasileiro, ge-

DIVULGAÇÃO/ESQUADRILHA DA FUMAÇA

Esquadrilha da Fumaça vai sobrevoar os céus da usina e de outros pontos de Foz do Iguaçu, nesta terça-feira (11), para celebrar os 47 anos da binacional

A Esquadrilha vai aproveitar um treinamento pré-agendado para homenagear a empresa pelo seu aniversário

neral João Francisco Ferreira. "Que a Esquadrilha
da Fumaça nos inspire a
enfrentar e a superar os
desafios que temos pela
frente", diz.
ANIVERSÁRIO
Os 47 anos da Itaipu Binacional serão completados na próxima segundafeira (17). Em 17 de maio
de 1974, brasileiros e paraguaios deram o passo
definitivo para o início da
construção da usina,
constituindo a empresa
binacional Itaipu, para
gerenciar a obra e, futuramente, administrar o empreendimento hidrelétrico. Nas quatro décadas seguintes, a obra transformaria a região Oeste do
Paraná e viria a contribuir
para um novo perfil econômico, mais industrializado, do Brasil e do Paraguai. Hoje, Itaipu continua
desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social das duas na-

ções vizinhas. Mesmo
com a expansão do parque gerador brasileiro, a
usina ainda responde,
hoje, por 11% do consumo de energia elétrica de
todo o mercado nacional
e aproximadamente 90%
do paraguaio.
APRESENTAÇÃO
DO DGB
Na semana do aniversário da empresa, no dia
19 de maio, às 8h, todos
os empregados estão convidados a assistir à primeira apresentação do novo
diretor-geral brasileiro,
João Francisco Ferreira,
voltada ao público interno. Para evitar aglomerações, 100 pessoas acompanharão a fala presencialmente, no Cineteatro
dos Barrageiros, e os demais assistirão via Webex.
O link será enviado em
breve.
COMEMORANDO
COM ARTE
A Diretoria de Coorde-

nação também preparou
uma série de ações para
comemorar o aniversário
da Itaipu. O primeiro deles é um mural de grafite,
pintado por um artista da
região, que tem como
tema a história da construção da usina, suas ações
socioambientais e as
obras estruturantes que
estão sendo financiadas
pela empresa. O mural
deve ser apresentado ao
público na semana do
aniversário.
Os empregados também poderão curtir cinco
exposições itinerantes
que ficarão um mês em
cada área da Itaipu, em sistema de rodízio. Parte do
acervo do Ecomuseu vai
integrar as mostras. E, por
fim, será feito o lançamento do Catálogo Talentos da
Itaipu, para divulgar o trabalho dos colegas que desenvolvem algum tipo de
atividade artística. As datas dos eventos e mais informações serão divulgadas em breve.

PLANTIOS
Mais adiante, a celebração continua com a retomada dos plantios de empregados que completam
15 anos de casa. No ano
de 2020 os plantios não
aconteceram em função
das limitações impostas
pela pandemia da covid19, mas agora, com os devidos cuidados e distanciamento, a homenagem
será retomada, com plantios dos "aniversariantes"
do ano passado e também
de 2021.
Também haverá dois
jantares: um para o grupo
de 2020 e outro para os
homenageados de 2021,
quando serão entregues
certificados e lembranças.
A previsão é que os plantios e os jantarem aconteçam no mês do junho, observando decretos e possíveis restrições.
A Divisão de Relações
Públicas entrará em contato com os homenageados para passar mais informações.
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Investimentos da Copel triplicam
capacidade da subestação em Ponta Grossa
A

Copel colocou em
operação o segundo
transformador de 225 megavolt-amperes (MVA) de potência na subestação Ponta
Grossa Sul, concluindo um
importante projeto de reforço no sistema de transmissão de energia da região Central do Paraná, três meses
antes do prazo estabelecido
pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel). A
obra recebeu recursos da
ordem de R$ 24 milhões.
"É um investimento muito significativo, pois triplicamos a capacidade de
transformação de energia
nesse ponto do sistema, preparando a rede elétrica para
um expressivo crescimento
de demanda na região de
Ponta Grossa ao longo dos
próximos anos", destaca o
diretor-geral de Geração e

VALDENIR DANIEL CAVALHEIRO

Recursos foram usados para transformadores trifásicos. São os primeiros desse porte que a Copel coloca em operação no Paraná,
e eles estão entre os maiores do País. Equipamentos semelhantes serão instalados nas subestações Pato Branco e Guaíra

A obra recebeu recursos da ordem de R$ 24 milhões

Transmissão da Copel, Moacir Carlos Bertol. "Sem
energia não há crescimento

econômico e a Copel cumpre esse papel de prover infraestrutura adequada ao

desenvolvimento do Estado". A subestação Ponta
Grossa Sul opera em 230

mil Volts (kV) e teve o primeiro transformador de 225
MVA energizado em março
deste ano. Agora, com o segundo operando, a capacidade de transformação nessa subestação passa de 125
MVA para 450 MVA. Com a
conclusão desse projeto, a
Copel receberá uma Receita
Anual Permitida (RAP) adicional de R$ 3,8 milhões,
que começa a ser contabilizada neste mês de maio.
Esses são os primeiros
transformadores trifásicos
desse porte que a Copel coloca em operação no Paraná,
e eles estão entre os maiores do País. Equipamentos
semelhantes serão instalados nas subestações Pato
Branco, ainda em 2021, e
Guaíra, em 2022 - somando
mais R$ 66 milhões em investimentos.
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Cascavel

Idosos acima de 60 anos já podem utilizar
o transporte coletivo com cartão-isento

A

portaria administrativa da Autarquia Municipal de Mobilidade, Trânsito e Cidadania (Transitar), publicada na edição de sábado (1º) do Diário Oficial do Município de Cascavel, que prorrogava a suspensão da utilização do cartão-isento no serviço público do transporte coletivo
em Cascavel por idosos de 60 a 64 anos, finalizou sua vigência às 24 horas deste domingo (09).
Com isso, desde ontem os idosos acima
de 60 anos podem voltar a utilizar o transporte coletivo com o cartão-isento.
A medida teve como propósito somar
ações para o enfrentamento ao coronavírus e
levou em consideração que a vacinação da
primeira dose estava suspensa. Além disso,
os veículos do transporte coletivo seguem circulando com restrição da capacidade de passageiros em 50%.
As regras quanto aos horários permanecem inalteradas e são aplicadas para todos
idosos que possuem o benefício da gratuidade, onde é autorizado o uso do benefício das
09h às 16h e a partir das 20h, de segunda a
sexta; aos sábados a partir das 9h00 e; aos
domingos sem restrições de horários.
O transporte coletivo continua com a
operação das 6h00 às 23h00 de segunda a
sexta, aos sábados, domingos e feriados com
tabelas especiais, com encerramento às 20h.

PREFEITURA DE CASCAVEL

Cartão-estudante também está sendo liberado para as instituições de ensino que retornarem as aulas presenciais

O transporte coletivo continua com a operação das 6h00 às 23h00 de segunda a sexta,
aos sábados, domingos e feriados com tabelas especiais, com encerramento às 20h
Transitar, para que a comunicação seja encaminhada para a Vale Sim e com isso, o
desbloqueio seja feito e os alunos possam
voltar a utilizar seus cartões e benefício.
"Vale ressaltar que podem acontecer casos isolados e pontuais, de cartões que continuarão bloqueados, mas alguma pendência
cadastral, porque de forma geral, estão liberados os cartões de idosos e estudantes das
escolas que já voltaram", afirma a gerente de
Transporte da Transitar, Larissa Boeing.
Nesta segunda-feira (10), voltaram ao
modelo presencial e híbrido os seguintes
colégios estaduais, que devem estar com os
cartões de seus respectivos alunos desbloqueados:
- Colégio São João
- Colégio Brasmadeira
- Colégio Mario Quintana
- Colégio Olivo Fracaro
- Colégio José Ângelo Baggio Orso

ESTUDANTES
Com relação ao benefício de meia passagem para os estudantes das redes pública e
privada de Cascavel, em portaria administrativa publicada em março de 2021, a qual
suspendia o benefício concedido aos estudantes, bloqueando os cartões, continua vigente.
Atualmente, conforme as unidades escolares voltam às atividades presenciais, as
mesmas precisam protocolar ofício junto a

-

Colégio Profª Júlia Wanderley
Colégio Prof. Francisco Lima
Colégio Jardim Clarito
Colégio Jardim Consolata
Colégio Jardim Santa Cruz
Colégio Itagiba Fortunato
Colégio Prof. Victório Emanuel Abrozino
CEEP Pedro Boaretto Neto
Colégio Olinda Truffa de Carvalho
Colégio Santos Dumont
Colégio Marilis Faria Pirotelli
Colégio Padre Carmelo Perrone
Colégio Cataratas
Colégio Horácio Ribeiro dos Reis
Caso haja algum tipo de bloqueio, os alunos e idosos devem procurar a sede da ValeSim, localizada na Rua Duque de Caxias,
770 - Centro ou entrar em contato pelo telefone (45) 3036-3738 para verificar a razão
do bloqueio no cartão, normalmente, em razão de falta de atualização cadastral.

Curitiba

Campanha de Vacinação contra a Gripe
entra na terceira fase a partir da próxima
semana em Curitiba, com o início da imunização dos idosos. A vacinação terá um cronograma especial por idade, para garantir
que o intervalo necessário das doses da vacina anticovid para esta população seja respeitado.
Por este motivo, na segunda-feira (10)
foram vacinados os idosos de 85 anos completos; hoje os de 84 anos completos; na quarta (12) os de 83 anos completos; na quinta
(13) os de 82 anos completos; e, por fim, na
sexta (14) os de 81 anos completos.
O cronograma da Secretaria Municipal
da Saúde de Curitiba foi idealizado de modo
a garantir o intervalo de 14 dias de aplicação entre as vacinas anticovid e contra a gripe, conforme orientação do Ministério da
Saúde.
Deste modo, os idosos do grupo de 85 a
81 poderão fazer a imunização contra a gripe nesta próxima semana e, depois de 14
dias, receber a segunda dose da vacina anticovid Astrazeneca, que tem um intervalo de
90 dias entre as suas doses.
Já o grupo com 86 anos ou mais será contemplado apenas nos próximos cronogramas,
uma vez que foram imunizados contra covid com a vacina Coronavac, que tem outro
intervalo entre as suas doses.
Para os idosos com 80 anos ou menos, a
orientação é para que também aguardem a

DANIEL CASTELLANO / SMCS

Campanha contra a gripe imuniza
idosos entre 85 a 81 anos nessa semana

A vacinação terá um cronograma especial por idade, para garantir que o intervalo
necessário das doses da vacina anticovid para esta população seja respeitado
divulgação do cronograma com as próximas
datas para cada faixa etária.
A vacinação contra a gripe está sendo
realizada nas unidades básicas e nas unidades de multivacinação, das 8h às 17h. Para
verificar as unidades abertas confira este
link. A Secretaria Municipal da Saúde reforça que as unidades de saúde que estão

fazendo vacinação anticovid não realizam
vacinação contra a gripe.
"Essa é mais uma medida de segurança
no nosso protocolo para evitar que qualquer
chance de erro e troca de vacina no momento da aplicação", explica a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak.

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!

Macarronada
com berinjela
e abobrinha
REPRODUÇÃO GOOGLE

INGREDIENTES:
200 gramas de macarrão
250 mililitros de molho napolitano
1 unidade de berinjela
1 unidade de abobrinha
1 pitada de sal
1 pitada de pimenta do reino
50 mililitros de óleo de girassol
200 gramas de queijo parmesão
MODO DE PREPARO:
1. Corte a berinjela em triângulos pequenos e cozinhe-a em uma frigideira com o óleo até ficar dourada,
tempere com sal e pimenta. Assim
que estiver pronta reserve.
2. Na mesma frigideira, com um pouco mais de óleo, realize o mesmo
procedimento com a abobrinha cortada às rodelas. Tempere com sal e
pimenta e reserve.
3. É hora de adicionar os legumes ao
molho napolitano. Tape e cozinhe
durante 10 minutos. Em uma panela à parte com água abundante e
uma colher de chá de sal cozinhe
o macarrão até ficar al dente.
4. Sirva o macarrão, cubra com o
molho e queijo parmesão.
DICA: Esta receita é ideal para um
jantar ou para a hora de almoço, acompanhado de um delicioso pão de alho.
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Especialistas exigem ciclovias e passagens para
animais silvestres no novo modelo de pedágio

C

onstrução de mais ciclovias com infraestrutura de sinalização e segurança para ciclistas e animais
silvestres. Essa foi a demanda apresentada por especialistas em mobilidade urbana e
ciclomobilidade durante audiência pública promovida pela
Frente Parlamentar sobre o
Pedágio da Assembleia Legislativa do Paraná. Essa foi a
primeira reunião realizada
pela Frente que abordou temáticas específicas. Estrutura cicloviárias e passagens de fauna nas rodovias pedagiadas
foram debatidas por deputados, especialistas em infraestrutura em modais de transportes, engenheiros, cicloativistas e técnicos em gestão
ambiental em estradas.
"Todas as audiências até
agora foram sobre as regiões
e suas demandas, mas hoje
fizemos um debate sobre um
tema relacionado ao pedágio,
mas com uma discussão mais

THAIS FACCIO

Proposta apresentada pelo Governo Federal prevê apenas 73 quilômetros de ciclovias
em sete cidades do Estado. Passagens de fauna não estão previstas nos novos contratos

Estrutura cicloviárias e passagens de fauna nas rodovias
pedagiadas foram debatidas por deputados e especialistas na área

específica sobre a questão da
ciclomobilidade. Em várias
audiências no interior, foi falado sobre a implementação
de ciclovias nas rodovias pedagiadas. Mas nessa audiência conseguimos colher sugestões importantes para apresentar esses contrapontos ao
novo modelo de concessão",
afirmou o deputado Arison
Chiorato (PT), coordenador da
Frente.

A audiência começou com
uma apresentação feita pelo
deputado Evandro Araújo
(PSC) na qual ele demonstrou
um panorama do modelo atual de pedágio. O parlamentar
reforçou que o modelo apresentado se trata de um risco,
já que o desconto está limitado em um valor de 17%, o
que pode representar no futuro uma tarifa com o valor
que pode chegar a 80% dos

preços praticados atualmente.
A apresentação mostrou ainda que o modelo inclui o chamado degrau tarifário, que representa o aumento da tarifa
compulsoriamente em até
40% após a realização das
obras e duplicações.
"Essa foi uma semana preocupante porque o Ministro
da Infraestrutura, depois de
fazer um leilão de uma rodovia entre Tocantins e Goiás,
voltou a falar do modelo híbrido e a taxa de outorga. Temos no estado duas concessionárias que confessaram crimes, não realizaram obras e
fizeram acordos de leniência.
E foram essas concessionárias que participaram desse leilão no Tocantins e em Goiás.
Então precisamos continuar
na luta para termos no Paraná
um modelo mais barato e com
obras de infraestrutura", comentou o deputado Luiz Carlos Romanelli (PSB), primeiro secretário da Assembleia.

Importações impulsionam alta
na movimentação portuária do Paraná
Com altas significativas na descarga de produtos dos segmentos de carga geral e granéis sólidos,
os terminais de Paranaguá e Antonina movimentaram 18.262.189 toneladas de janeiro a abril
25%. Nos granéis sólidos,
destaque para o desembarque de malte e cevada, que
cresceu 21%, e de fertilizantes, 12%", completa Garcia.

CLAUDIO NEVES/PORTOS DO PARANÁ

As importações puxaram
a movimentação de cargas
pelos portos do Paraná no
primeiro quadrimestre do
ano. Com altas significativas na descarga de produtos dos segmentos de Carga Geral e Granéis Sólidos, os terminais de Paranaguá e Antonina movimentaram 18.262.189 toneladas, de janeiro a abril.
"Fechamos os primeiros
quatro meses do ano com
movimentação 1% maior
que a registrada no mesmo
período, em 2020. As chuvas e o atraso na chegada da
soja prejudicaram as exportações, enquanto as importações tiveram alta de 12%
no período", explica o dire-

Do volume total, entraram no Brasil 7.444.115 toneladas de cargas
estrangeiras em 2021. No ano passado, foram 6.628.630 toneladas

tor-presidente da Portos do
Paraná, Luiz Fernando Garcia.
Do volume total, entraram
no Brasil 7.444.115 toneladas
de cargas estrangeiras em

2021. No ano passado, foram
6.628.630 toneladas. "As
compras de produtos diversos, que chegam em contêiner, por exemplo, cresceram

CARGA GERAL
No segmento de carga
geral, o primeiro quadrimestre de 2021 registrou
1.785.909 toneladas de produtos importados. No mesmo período, do ano anterior, foram 1.427.162 toneladas. Somente no mês de
abril, o aumento registrado
na comparação 20/21 foi
de 8%. No último mês,
422.838 toneladas de carga geral foram importadas.
Em 2020, nos mesmos 31
dias, 391.333 toneladas.

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

Horóscopo do Dia
ÁRIES - O crescimento de
algumas coisas na sua
vida será fundamental
para você conseguir ampliar as suas probabilidades.
TOURO - Sentirá que a
região da sua garganta
apresentará uma forma
mais áspera neste seu
dia. Este fator tende a ser
motivado e ativado pelas
atividades no planeta de
Mercúrio para com o seu
signo.
GÊMEOS - Suas atitudes
irão refletir uma personalidade duvidosa para as
outras pessoas neste dia.
CÂNCER - Terá alguns
problemas que aumentarão e muito as suas dificuldades sob fortes emoções. O planeta de Marte
criará em você uma forte
interferência para o seu
bem.
LEÃO - O cosmos irá reluzir em você algo muito
bom para poder ter um
bom futuro. Não haverá
interferências muito sérias sobre a sua constituição.
VIRGEM - Tudo irá gerar
possibilidades muito importantes para os teus
padrões mais eficazes.
Será muito bom para o
você o que se passa no
planeta Urano agora.
LIBRA - A paz poderá te
criar uma possibilidade
incrível de superação
dentro do seu dia. Momentos diferentes podem
modificar as coisas para
você agora. As coisas só
propendem a evoluir dentro do seu coração.
ESCORPIÃO - Irá falar
aquilo que você pensa de
um jeito que fará você refletir intensamente neste
momento.
SAGITÁRIO - A aptidão
para que você tenha uma
imaginação melhor elaborada estará ativa. Busque
um modo de pensar menos problemático para
cumprir seus objetivos.
CAPRICÓRNIO - O seu
jeito mais comum de vivenciar os momentos da
vida, deixará outras pessoas com inveja. Essas
pessoas sentirão que você
possui muita qualidade.
AQUÁRIO - As suas emoções penderão a ter um forte momento emocional,
mas você depende muito
de aproximar-se dos geminianos e alguns librianos de grande influência.
PEIXES - Tudo ficará em
uma forma espiritual mais
forte e determinada neste
momento da sua vida.
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o último sábado (8), a Companhia de Habitação Popular
de Curitiba (Cohab) completou 56
anos de fundação. Criada em 1965, o
órgão responsável pela política habitacional do município beneficiou em
sua história mais de 165 mil famílias
com a produção de lotes, casas, sobrados e apartamentos, além da titulação de áreas antes irregulares.
"A atuação histórica Cohab contribuiu para Curitiba crescer de forma
planejada ao longo das décadas. Com
criatividade e inovação em nossa gestão lançamos o programa Cohab Solar, que beneficia os moradores com
economia nas contas de energia e colabora com o meio ambiente por utilizar energia não poluente", destaca o
prefeito Rafael Greca.
A Companhia teve papel importante na expansão de grandes bairros da
capital, como CIC, Sítio Cercado e
Tatuquara. Somados, estes três bairros ultrapassam os 350 mil moradores e foi neles que a Cohab construiu
mais de 74 mil moradias em seus 56
anos de atuação - 36 mil na CIC, 25
mil no Sítio Cercado e 13 mil no Tatu-

LINA FARIA (ARQUIVO)

Cohab Curitiba completa 56 anos com
mais de 165 mil famílias atendidas

Cohab Curitiba completa 56 anos. Na imagem entrega de lotes na Vila Sandra em 1994

quara. O primeiro conjunto habitacional construído pelo poder público em
Curitiba foi o Vila Nossa Senhora da
Luz, na CIC. Com 2,1 mil casas, o
empreendimento foi entregue para a
população em 1967. Na década de 70
e 80 a Cohab construiu diversos conjuntos para atender os operários das
novas indústrias instaladas na Cidade

Industrial, como o Marechal Rondon,
Oswaldo Cruz, Barigui, Camponesa,
Parati.
Na primeira gestão do prefeito Rafael Greca, em 1993, foi implantado
um projeto ambicioso, que contribuiu
para o crescimento ordenado do Sítio
Cercado. O projeto Bairro Novo proporcionou quase dez mil lotes para fa-

mílias curitibanas, em uma área que
antes era um grande vazio demográfico. O Tatuquara também teve crescimento impulsionado pela Cohab na
primeira gestão de Greca. Do total de
13 mil moradias entregues pela Cohab
no bairro, 40% foram construídas entre 1993 e 1996, como o Moradias da
Ordem, Santa Rita, Santa Cecília e
Moradias Paraná.
Além da produção de moradias,
outra atribuição importante da Cohab
é a regularização fundiária. Urbanizar
áreas precárias, aprovar os loteamentos junto ao município e titular os
moradores fazem parte deste trabalho.
Mais de 26 mil famílias foram beneficiadas com a regularização fundiária
desde a fundação da Cohab.
"Nos primeiros quatro anos de nossa gestão conseguimos títulos de propriedade para 5.873 famílias, algumas
de áreas que já haviam sido aprovadas anteriormente mas faltava a última etapa, que torna de fato os moradores proprietários oficiais: a elaboração e entrega das escrituras", destaca o presidente da Cohab, José Lupion Neto.
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SOCIAL
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Yumi Okamura
Minha querida
amiga Yumi
Okamura celebra
idade nova nessa
quarta-feira (12).
Foram muitos anos
de parceria como
colunista do Agora
Paraná e hoje ela é
apresentadora do
Programa Bom
TeVer e Diretora da
Revista Autoestima.
Desejo a você muita
felicidade e que
você brilhe cada
vez mais!

Giovanna Caroline
Giovanna Caroline, que nesta quartafeira (12) você tenha motivos para
sorrir bastante, pois sorrisos aquecem
corações como mais nada neste mundo
consegue. Desejo que você seja muito
feliz sempre e sempre! Parabéns!

Fernando Cunha

Cumprimentos do jornal a Fernando Cunha, sobrinho do
prefeito de Quatro Barras Loreno Tolardo. Fernando é um
grande comunicador e faz parte da Rádio Graciosa,
parabéns, meu amigo. Muito sucesso!

Renan Ceschin

Leo Rigon

Mariane Fernandez

Nesta quarta-feira (12) o vereador, da linda e
amada Pinhais, Renan Ceschin comemora mais
um ano de vida. Desejo a você muita felicidade e
realizações!

Felicidades ao meu querido amigo de Cascavel
Leo Rigon que aniversaria nessa quarta-feira (12).
Desejo a você muita paz e saúde!

Mariane Fernandez, quero parabenizá-la por seu
aniversário nessa terça-feira (11). Espero que
seus desejos se realizem, pois, pessoas especiais
como você merecem sempre o melhor!

