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Prefeitura de Pinhais prossegue revitalização
na marginal da Rodovia João Leopoldo Jacomel
PMP

Máxima 26 graus e mínima 16 graus
em Curitiba e RMC.
Na imagem Quatro Barras.

Nesta quinta-feira reduz a
condição de instabilidade no
Paraná. Espera-se, contudo,
alguma chuva rápida, que
pode ocorrer em pontos do leste, onde ainda ocorre uma
maior variação de nuvens na
região. As temperaturas têm
elevação mais expressiva nas
áreas mais ao norte e oeste do
Estado, com valores acima dos
30°C durante a tarde.

PÁGINA 22
PÁGINA

Dólar/Euro Cotações (em R$)
MOEDA

COMPRA

VENDA

Euro

6,737

6,739

Dólar Com.

5,652

5,653

Dólar Tur.

5,660

5,810

Prefeitura de Piraquara
adere ao consórcio
de municípios para
compras de vacina

A prefeitura retornou comos trabalhos de pavimentação na marginal

Investimentos de Itaipu
na nova ponte já somam
mais de R$ 100 milhões

Governo orienta população a
buscar horários alternativos
no transporte público

VALTEMIR DE SOUZA

MAURILIO CHELI/AEN

PÁGINA 6

PÁGINA 8

Semana Pedagógica
em Cascavel
segue produtiva,
com transmissões
simultâneas
PÁGINA 14

PÁGINA 10
A construção começou em agosto de 2019 e já gerou
mais de 500 empregos diretos e mil indiretos

PÁGINA 9
Um levantamento feito pela Comec identificou que os usuários
ainda têm buscado os horários tradicionais, o que provoca superlotação

Em Curitiba, 92.452 pessoas
receberam a primeira dose da vacina
A vacinação com a segunda dose está sendo feita
nas instituições de longa permanência e para
os profissionais de saúde, indígenas e idosos
PÁGINA 9

DANIEL CASTELLANO/SMCS

Aluna de Quatro Barras
é selecionada no
Programa Ganhando
o Mundo e fará
intercâmbio na
Nova Zelândia
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Prefeitura de Pinhais prossegue
revitalização na marginal da
Rodovia João Leopoldo Jacomel

Bastidores

Tribuna Livre traz especialista para discutir
impacto das aulas presenciais na pandemia
MICHELLE STIVAL/CMC

PMP

O impacto da volta às aulas presenciais, em meio à pandemia, nas estatísticas da saúde pública. Este é o tema em debate
na Tribuna Livre desta quarta-feira (10), na Câmara Municipal
de Curitiba (CMC). A atividade, proposta por Professora Josete
(PT), terá como convidado o biólogo Lucas Ferrante, mestre em
biologia e doutorando na área pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa). O especialista foi um dos responsáveis
pela nota técnica do Ministério Público do Amazonas (MP-AM)
que alertou, ainda em maio do ano passado, sobre a segunda
onda de contaminações por Covid-19 no estado.

Projeto que obriga escolas a comunicar pais em caso
de falta sem justificativa dos alunos avança na Assembleia
A proposta que trata da comunicação aos pais ou responsáveis sobre as ausências injustificadas de estudantes avançou na
Assembleia Legislativa do Paraná na sessão plenária desta terçafeira (9). A proposta do deputado Luiz Fernando Guerra (PSL)
foi aprovada em terceiro turno de votação. O texto determina
que os estabelecimentos de ensino, tanto públicos quanto privados, devem comunicar aos pais ou responsáveis de alunos menores de 18 anos as ausências sem justificativa no horário de
frequência obrigatória. De acordo com o projeto, o objetivo é que
os responsáveis possam tomar eventuais medidas necessárias
para manter a segurança e a integridade do menor.

A prefeitura retornou com os trabalhos de pavimentação na marginal

N

esta via está sendo realizada a pavimentação de quatro pistas, regularização do estacionamento,
paisagismo e instalação de iluminação em LED
Nesta semana a Prefeitura
de Pinhais, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Semop), retornou com

Cooperativas da agricultura familiar pedem a retomada
urgente das compras do governo para a merenda escolar
Independentemente da retomada das aulas presenciais, as
cooperativas e associações da agricultura familiar que vendem
produtos para a merenda escolar no Paraná estão perdendo os
alimentos na roça porque o Governo do Estado não retomou em
2021 as compras pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). "O Governo chegou a lançar edital, licitar e selecionar os fornecedores, mas não assinou ainda os contratos para
formalizar a aquisição dos alimentos", informa a deputada estadual Luciana Rafagnin (PT), líder do Bloco Parlamentar de Apoio
à Agricultura Familiar na Assembleia Legislativa do Paraná.

11 de Março
Dia Internacional das Vítimas do Terrorismo; Dia de Santo Eulógio.

mobilidade da região. Nesta
via ocorre a pavimentação de
quatro pistas, sendo duas para
estacionamento e as centrais
para o trânsito de veículos nos
dois sentidos. As melhorias
contarão ainda com pintura,
regularização do estacionamento, paisagismo e instalação de iluminação em LED.
PMP

PMP

Com 20% a mais de óbitos, Huçulak
apela à CMC ajuda para sensibilizar a cidade
Na última semana, houve um aumento de 18% de novos
casos, 27% de internamentos e 20% de óbitos. Esses percentuais fizeram que com a Secretária Municipal de Saúde (SMS),
entre os dias 1º e 10 de março, ampliasse mais 67 leitos de UTI,
chegando a 439 hoje. A expectativa, de acordo com Márcia Huçulak, é que o Hospital Universitário Evangélico disponibilize
mais 10 leitos em breve. No entanto, a gestora disse que a oferta
de UTIs acaba retirando do sistema de saúde leitos clínicos, que
também são necessários para o atendimento da covid-19 - hoje,
apenas na rede pública hospitalar, Curitiba conta com 556 leitos
clínicos. Para evitar o colapso, a SMS decidiu reorganizar toda
sua a rede de atendimento: as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) vão funcionar como centros de internamento para casos de covid-19 e pronto atendimento para casos graves; e as unidades de saúde vão atender casos leves e moderados, passando a funcionar como pronto atendimento.

os trabalhos de pavimentação
com Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ) na
marginal da Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel
(PR-415).
O primeiro trecho da revitalização aconteceu no ano
passado e as obras trazem
uma série de melhorias para a

O primeiro trecho da revitalização aconteceu no ano passado
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São José dos Pinhais

Inscrições para o Passe Escolar 2021
abertas durante todo o ano
A

lunos e estudantes da
rede de ensino público
e privado (moradores de São
José dos Pinhais) poderão solicitar o Passe Escolar 2021,
de acordo com a documentação exigida, em qualquer período do ano letivo.
A Prefeitura de São José
dos Pinhais (PMSJP) informa, através da Secretaria
Municipal de Educação (Semed), que a solicitação do
passe, devido à crise do novo
Coronavírus (Covid-19), não
terá prazo de inscrição em
2021.
Desde 18 (dezoito) de fevereiro o passe já pode ser
solicitado, e as inscrições que
seriam recebidas até 18 (dezoito) de abril - atendendo o
cronograma do serviço - agora pode ser requisitada durante o ano todo, informou a Semed.

BANCO DE IMAGENS / PREFEITURA SJP

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) ressalta que pode haver alterações, de cronograma e atividades, em decorrência da imprevisibilidade da atual pandemia

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato no telefone (41) 3381-6677

Conforme cada caso, alunos e estudantes (para solici-

tar) devem preencher o formulário de Cadastro, Conces-

são e/ou Renovação, que já
está disponível no Portal da

Prefeitura (www.sjp.pr.gov.
br), devidamente preenchido
e assinado pelo pai/mãe e/ou
responsável. Os documentos
devem ser entregues na escola/colégio onde o aluno está
matriculado.
Além do formulário preenchido e assinado, confira os
outros documentos que também devem entregues pelo
aluno no momento da solicitação:
- Declaração de Matrícula
atualizada (original);
- Certidão de Nascimento
ou RG do aluno (cópia);
- CPF do aluno obrigatório*
(cópia)
- RG do pai/mãe (cópia)
- Comprovante de residência atualizado em nome do
responsável (cópia)
- Comprovante de renda do
aluno ou responsável atualizado (cópia)

Colombo

PA do Alto Maracanã ampliado
com 88 leitos e novos equipamentos
O crescimento desenfreado nos casos da Covid-19
em Colombo vem forçando
novas adaptações no Pronto Atendimento 24 horas do
Alto Maracanã.
Os números de atendimento impressionam. Diariamente chegam até 180 pacientes com casos moderados ou graves. Os casos com
sintomas leves da doença,
em média 100 pacientes, são
direcionados para atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde.
Nesta segunda-feira (08),
o prefeito Helder Lazarotto
esteve em contato com o Secretário de Estado da Saúde, Beto Preto levando novas demandas de equipamentos e esta tarde dois novos respiradores pulmonares
já foram repassados e outros
dois são esperados para os
próximos dias.

DAIANA NODARI/PMC

Aumento expressivo nos casos de Covid-19 eleva número de leitos, os insumos e equipamentos também continuam chegando no Pronto Atendimento

A nova variante do vírus, tem se mostrado mais resistente
e então, o tempo de permanência do paciente no leito é muito maior

O aumento exponencial
nos casos e o colapsamento
do sistema hospitalar da região, para onde os pacientes
deveriam ser encaminhados,
está forçando a Secretaria
Municipal de Saúde a aumentar em aproximadamente

400% a capacidade de atendimento, principalmente com
a oferta de leitos que partiu
de 28 leitos, depois durante a
pandemia foi para 66 e agora,
com a transformação de espaços como os da recepção, chegamos a 86 leitos.

O diretor Executivo da Secretaria Municipal de Saúde,
Osvaldo Tchaikovski Junior
falou sobre a atual situação.
"Antes da pandemia, a capacidade de atendimento do PA
era de cinco pacientes graves,
aqueles com necessidade de
intubação e ventilação mecânica por exemplo. Durante a
Pandemia tivemos que dobrar
para dez e hoje já estamos já
chegamos a 14 pacientes neste
estado".
Outros números também
mostram o quanto o município está investindo no atendimento de média e alta complexidade. Antes da pandemia
a capacidade que o PA tinha
de manter em atendimento na
enfermaria, eram 10 pacientes, hoje subiu para 40 internados. Antes o atendimento
de pacientes com demanda
de curta permanência era de
aproximadamente 13 pessoas

por dia, hoje já ultrapassam
40 pacientes ao dia. "Só estamos centralizando o atendimento dos casos de pacientes com quadros moderados e graves. São os pacientes que demandam cuidados
mais intensos de médicos e
de enfermagem. Por dia, estamos recebendo para atendimento mais de 180 pacientes nestes estágios. E o
que é mais desafiador, estes
estão se tornando de longa
permanência. Ou seja, eles
não saem. O sistema hospitalar está colapsado. Não temos para onde encaminhar,
por isso estamos lutando
para ampliar o atendimento
para não perder mais vidas",
explica o Enfermeiro Fábio
Rausmussem Dias que é o
coordenador de Média e
Alta Complexidade da Secretaria Municipal da Saúde
de Colombo.
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Secretário e diretor de Meio Ambiente
de Colombo conhecem as ações e
os projetos promovidos em Pinhais

5

Dr. Nassib assina adesão de Fazenda
Rio Grande ao consórcio para compra
de vacinas contra a Covid-19
DIVULGAÇÃO

O

secretário municipal de
Meio Ambiente de Colombo, José Vicente de Lima,
e o diretor executivo da pasta, Willian Zanin, visitaram a
sede da Secretaria de Meio
Ambiente de Pinhais. Eles foram recepcionados pela secretária Rosana Boeira Ilheu e
pela diretora da Divisão de
Bem Estar Animal, Solange
Marconcin, no dia 25 de fevereiro.
Os visitantes conheceram
a estrutura da secretaria, projetos, ações e o trabalho desenvolvido pelo município. A
intenção da Secretaria de
Meio Ambiente de Colombo
é realizar, futuramente, convênio com o município na
área de castração de animais,
pois Pinhais está finalizando

PMP

Os visitantes foram recepcionados pela secretária Rosana Boeira Ilheu
e pela diretora da Divisão de Bem Estar Animal, Solange Marconcin

As Câmaras Municipais irão analisar as propostas de adesão para compra

Esta é a segunda visita da cidade de Colombo ao município no último mês

a construção do Centro de
Castração.
Esta é a segunda visita da
cidade de Colombo ao município no último mês. Representantes do setor de Prote-

ção Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de
Colombo, conheceram o Programa de Castração de Pinhais, que é referência para
outras cidades.

Colombo

Profissionais da saúde da
rede privada que já receberam
a 1° dose da CoronaVac receberão a aplicação da 2° dose
na próxima sexta-feira (12),
na Unidade de Saúde Fátima
das 08h às 16h.
De acordo com a enfermeira da Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde, Daniela Lima, a imunização obrigatoriamente é agendada,
para que as doses sejam devidamente manuseadas e utilizadas.
"Após aberto, a validade
dos frascos é de apenas 6 horas, por isso é necessário programar a vacinação para evitar desperdícios", explicou.

PMC

SMS convoca 55 profissionais da rede privada de saúde
para a 2° dose da CoronaVac para sexta-feira (12)

A Unidade de Saúde Fátima fica na Travessa
Ana Neri n° 61 - Jardim Nossa Senhora de Fátima

O prefeito de Fazenda Rio
Grande, Dr. Nassib , confirmou na terça-feira (09/03),
a adesão do município ao
consórcio de municípios
para a compra de vacinas
contra a Covid-19. O objetivo é agilizar o processo de
vacinação da população no
município de forma mais rápida.
Além disso, Dr. Nassib
também encaminhou os protocolos de intenções para a
compra de vacinas do Instituto Butantã, Fiocruz, além
dos laboratórios Pfizer e Johnson & Johnson. "Queremos vacinar nossa população o quanto antes, estamos
nos agilizando para que tenhamos preferência nesses
processos", disse.
O consórcio foi organiza-

do pela Frente Nacional de
Prefeitos (FNP) e além de
Fazenda Rio Grande, o Paraná terá outros 249 municípios aptos a receberem as
vacinas. Antes disso, porém,
as Câmaras Municipais irão
analisar as propostas de adesão para compra.
O município ainda avalia, mas deve comprar aproximadamente 20 mil doses
de cada instituto, e no consórcio ainda não definida a
quantidade.
A ação é amparada pela
Justiça, que libera os municípios e estados para a compra de vacinas para suas populações, desde que não esteja ocorrendo ações eficazes do Plano Nacional de
Imunização pelo governo federal.
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Educação diverge, mas acata Semana
de Prevenção a Acidentes com Crianças
A

Comissão de Educação, Cultura e Turismo
da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) se reuniu remotamente, e acatou todas as 37
proposições na pauta, abrindo os trabalhos do colegiado
em 2021.
Única proposta a ter veto
da relatoria, designada à Amália Tortato (Novo), a Semana
Municipal da Prevenção de
Acidentes com Crianças gerou
debate entre parlamentares e
foi acatada graças a voto em
separado de Carol Dartora
(PT).
Iniciativa da vereadora Professora Josete (PT), a matéria
tinha recebido parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na legislatura passada, mas foi desarquivado pelo plenário e voltou a tramitar. Nesta ocasião,
a CCJ entendeu que o texto
feria a lei municipal 12.670/
2008, que proíbe a criação de
evento no calendário da cidade quando já existe data alu-

CMC

Por 3 a 2, a Comissão de Educação deu parecer favorável ao projeto, prevalecendo voto em separado contrário ao da relatora da proposta

A Comissão de Educação, Cultura e Turismo da Câmara Municipal de Curitiba acatou todas as 37 proposições na pauta

siva em âmbito estadual ou
nacional.
Em 2020, uma lei estadual
semelhante à proposta por
Josete foi aprovada na Assembleia Legislativa do Paraná.
Foi esse entendimento da CCJ,

de 2020, que embasou o parecer de Amália Tortato. Ela
julgou pertinente o projeto
apresentado pela vereadora
Professora Josete, na análise
do mérito, mas compreendeu
haver sobreposição de leis

sobre o mesmo tema. Assim,
sugeriu parecer contrário da
Comissão de Educação, mas
foi voto vencido, por 3 a 2.
Em voto em separado, Carol Dartora (PT) contra-argumentou Tortato, também se

embasando em parecer emitido na CCJ. Ela recordou o
entendimento de Noêmia Rocha (MDB), ao salientar que
intenção da proposição em
análise "é de adoção de políticas e ações públicas específicas" para a questão dos acidentes envolvendo crianças,
não se tratando de "data comemorativa" e, portanto, sem
prejuízo de esbarrar na lei
municipal 12.670/2008.
Dartora concluiu que "o
Município tem autonomia
para definir suas políticas públicas, que podem ou não coincidir com outras eventualmente já adotadas pelos demais entes políticos". Nori
Seto (PP) e Sargento Tânia
Guerreiro (PSL) acompanharam o voto de Carol Dartora.
Eder Borges (PSD) divergiu:
"ao meu ver esse projeto já
está prejudicado. [Ele] já teve
votação contrária em plenário [se referindo a CCJ]", disse, seguindo o parecer da relatora, Amália Tortato.

A Prefeitura de Piraquara
aderiu ao Consórcio Nacional
de Vacinas das Cidades Brasileiras, idealizado pela Frente
Nacional de Prefeitos - FNP,
para compra de vacinas pelos
municípios, caso o Plano Nacional de Imunização não supra a demanda. Ao todo,
1.703 cidades, entre elas 24
capitais, já manifestaram a
intenção de participar do consórcio. Após formalizar o interesse, o município encaminhou para a Câmara Municipal nesta quarta-feira, dia 10
de março, o projeto de lei que
regulamenta e autoriza a participação.
Desde o ano passado, Piraquara reservou recurso e
insumos para compra e ampliação da vacinação da população. A intenção inicial é
aquisição de 50 mil doses.
"Participamos das reuniões
iniciais da FNP e avançamos
agora com o encaminhamen-

DIVULGAÇÃO

Prefeitura de Piraquara adere ao consórcio de municípios para compras de vacina

Desde o ano passado, o muncípio reservou recurso e insumos para compra e ampliação da vacinação da população

to da lei municipal necessária
para o ingresso no consórcio.
Estamos preparados, com recurso em caixa e insumos suficientes para ampliar a vacinação caso a compra seja viabilizada", destacou o Prefeito de Piraquara, Josimar

Fróes. Todos os municípios
que manifestarem interesse
necessitam obrigatoriamente
de projeto de lei aprovado até
o dia 19 de março pelas respectivas câmaras. Esse trâmite é obrigatório para que possam participar da Assembleia

Geral de instalação do CONECTAR, que será no dia 22
de março.
O projeto foi recebido pelo
Presidente da Câmara de Piraquara, Valmir Nanico, que
representou os demais vereadores do município.

CONECTAR CONSÓRCIO NACIONAL
DE VACINAS DAS
CIDADES BRASILEIRAS
A proposta de constituir
um consórcio público para
aquisição de vacinas, medicamentos, insumos e
equipamentos ligados à
saúde está fundamentada
na Lei nº. 11.107/2005.
De acordo com o PNI,
em vigência desde 1973, a
obrigação de adquirir imunizantes para a população
é do governo federal. No
entanto, diante da situação
de extrema urgência em
vacinar brasileiros e brasileiras para a retomada segura das atividades e da
economia, o consórcio público, amparado na segurança jurídica oferecida
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), torna-se uma
possibilidade de acelerar
esse processo.

GERAL
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Prefeitura de Fazenda Rio Grande
divulga Decreto com novas
medidas contra a Covid-19
DIVULGAÇÃO

Colombo

Imunização dos idosos de 80 a 84
anos iniciam na próxima quinta-feira
As unidades básicas de saúde entrarão em contato para iniciar
os atendimentos para aplicação da vacina nos idosos, com os responsáveis para
que possam ir até a unidade mais próxima de sua residência receber a vacina

PMC

A

O Decreto entra em vigor na data de publicação e com efeitos a partir do dia 10 de março

Prefeitura de Fazenda
Rio Grande divulgou
nesta terça-feira (9), o Decreto 5564/2021, com o objetivo de combater a propagação
do coronavírus no município.
O Decreto entra em vigor
na data de publicação e com
efeitos a partir do dia 10 de
março de 2021, vigorando por
14 (catorze) dias, sendo que

seu conteúdo pode ser revisto a qualquer momento, com
base na situação epidemiológica do município.
Entre as medidas, o Decreto informa que "serviços e atividades poderão funcionar
com atendimento presencial,
todos os dias da semana, com
exceção dos serviços considerados essenciais, a partir

das 16 horas, com fixação de
entrada de clientes até as 22
horas, condicionando seu fechamento até as 23 horas, de
modo que a ocupação não ultrapasse 40% da capacidade
de público da capacidade de
público prevista no Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros - CLCB do
estabelecimento".

A vacinação da Covid-19 inicia o calendário
de imunização dos idosos de 80 a 84 anos

A vacinação da Covid-19
inicia o calendário de imunização dos idosos de 80 a
84 anos dos idosos do município, a partir da próxima
quinta-feira (11). A programação estabelecida pela Secretaria Municipal da Saúde,
visa evitar aglomerações e

manter os cuidados preventivos ao longo dos atendimentos para aplicação da
vacina. Desta forma, as unidades básicas de saúde mais
próximas a residência de
cada idoso da faixa etária,
entrarão em contato para
agendar a vacinação.

Prefeitura de Pinhais constrói
novo espaço de lazer no Parque Linear
Após revitalizar grande
parte das margens do Rio
Atuba, na divisa com Curitiba, com a construção do
Parque Linear, que iniciou
com a realocação de diversas famílias e a recuperação
da mata ciliar, a Prefeitura
de Pinhais, por meio da Secretaria Municipal de Obras
Públicas (Semop), prossegue com as obras nas proximidades da Rua Mandaguaçu, no bairro Emiliano Perneta.
Nesta região, a equipe da
Semop dá continuidade aos

PMP

Áreas para atividades de lazer, recreativas e de convívio social foram criadas às margens do Rio Atuba

A equipe da Semop dá continuidade aos trabalhos com a medição e preparação
do terreno para a construção de quadra poliesportiva, cancha de areia e calçadas

trabalhos com a medição e
preparação do terreno para
a construção de quadra poliesportiva, cancha de areia
e calçadas.
Ao longo de todo o Parque, que compreende ainda
o bairro Estância Pinhais,
uma série de espaços para
atividades de lazer, recreativas e de convívio social
foram criados, como cancha
de bocha, academias ao ar
livre e quadras esportivas,
além da abertura de novas
ruas e criação de estacionamentos.
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om o objetivo de verificar se as empresas do
Transporte Coletivo estão
cumprindo o Decreto Estadual 7.020/2021, que prevê medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19, a Prefeitura de São José dos Pinhais
realizou na manhã desta quarta-feira (10), uma operação de
fiscalização das ocupações
máximas dos ônibus no Terminal Afonso Pena.
Organizada pelas Secretarias de Urbanismo, Transportes e Trânsito (Semutt) e Segurança (Semuseg), em parceria com o Procon de São José
dos Pinhais, a operação averiguou se as medidas sanitárias do Decreto Estadual
(7.020/2021) estão sendo
cumpridas. Entre elas estão:
- Ocupação máxima em
70% da capacidade de passageiros nos ônibus;
- Janelas dos veículos abertas;
- Higienização dos ônibus
entre uma viagem e outra;
- Cumprimento dos horários;

PMSJP

Operação de fiscalização das ocupações máximas
dos ônibus é realizada no Terminal Afonso Pena

O foco da operação de fiscalização foi a linha Terminal Afonso Pena/Terminal
Central, que hoje é a que demanda maior fluxo de passageiros

Para o secretário de Urbanismo, Transportes e Trânsito, Lucas Pigatto, a ação busca o melhor atendimento da

população que depende do
transporte público, ainda mais
em tempos de pandemia.
"Cuidados e prevenção são

fundamentais no combate ao
Coronavírus, por isso estamos
verificando se as empresas
estão cumprindo o que deter-

mina o decreto. Vale ressaltar
que colocamos fiscais em período integral nos dois terminais, além de equipes realizando fiscalização em todas as
regiões", disse.
O secretário de Segurança,
Ricardo Kusch, explicou
como está acontecendo as
ações de fiscalização e as instruções para os munícipes
durante a pandemia. "Organizamos uma força tarefa de
orientação e conscientização
da população quanto aos decretos vigentes para sanar todas as dúvidas. Nós, como
Prefeitura, temos que orientar
e dar suporte aos cidadãos",
afirma.
Segundo o coordenador do
Procon de São José dos Pinhais, Jaiderson Rivarola, o
órgão está fazendo o trabalho
de fiscalização, juntamente
com as outras secretarias, para
orientar as pessoas sobre as
medidas de prevenção, bem
como prestar um melhor
atendimento à população, que
é um pedido da prefeita Nina
Singer.

Aos 15 anos, a estudante
Melissa Andrieli Rodrigues
dos Santos, do Colégio Estadual Elias Abrahão, em Quatro Barras, conquistou o 5º
lugar geral no Paraná na classificação do Programa de Intercâmbio Internacional Ganhando o Mundo, do Governo do Estado.
Depois de uma rigorosa
seleção que avaliou, em primeira linha, o desempenho
das notas dos estudantes, o
programa selecionou jovens
de todo o Paraná para fazer
um intercâmbio na Nova Zelândia.
Dos 14 municípios que
compõem a Área Metropolitana Norte, Quatro Barras está
entre os cinco classificados.
Em todo o Paraná, 363 alunos
ingressaram no programa, segundo a chefe do Núcleo de
Educação da Área Metropolitana Norte, Alexandra de Fátima Guefer.
Melissa e seus pais, Juliana e Geomar, e representantes do Núcleo estiveram reunidos nesta terça-feira (9)
com o prefeito Loreno Tolardo, compartilhando a classificação da aluna.
"A Melissa está de para-

PMQB

Aluna de Quatro Barras é selecionada no Programa
Ganhando o Mundo e fará intercâmbio na Nova Zelândia

Melissa Andrieli Rodrigues dos Santos conquistou o 5º lugar geral no Paraná,
na seleção do programa. Ela também foi ouro na Olimpíada de Astronomia

béns. Mostra ser uma aluna
prodígio, dedicada nos estudos, merecedora desta conquista. Conte conosco, com
todo nosso apoio", disse o prefeito, ao afirmar que já pretende realizar parcerias com
empresas para auxiliar Melissa durante o intercâmbio e no
seu retorno, com possibilida-

des de inserção no mercado
de trabalho em programas
como o Menor Aprendiz, por
exemplo.
A reunião foi acompanhada pelo secretário interino
de Educação, Fredinei Rodrigues, e pela diretora do
Colégio Elias Abrahão, Gretchen Saenz.

O PROGRAMA
Instituído pela Lei nº
20.009/2019, o Programa Ganhando o Mundo foi criado
pela Secretaria de Estado da
Educação e do Esporte para
ofertar a estudantes do Ensino Médio da Rede Pública
Estadual formação acadêmica
em instituições de ensino es-

trangeiras, que ofereçam curso equivalente ao Ensino Médio no Brasil, ampliando os
horizontes e as possibilidades
de desenvolvimento social e
educacional.
A estudante quatro-barrense agora fará um intensivo
de inglês pelos próximos 6
meses, para então embarcar
para a Nova Zelândia, onde
ficará hospedada na casa de
uma família por 6 meses, frequentando uma instituição de
ensino estrangeira.
Os pais de Melissa disseram que mal podiam acreditar. "Não esperávamos a classificação dela, ainda mais no
nível que atingiu. Eu nem tinha palavras", contou a mãe
Juliana, moradora do Jardim
Graciosa, na Colônia Maria
José. A inscrição no programa
foi uma iniciativa da própria
aluna, que terá um desafio e
uma oportunidade e tanto pela
frente: vai estudar em um colégio da Nova Zelândia, um
dos países mais desenvolvidos
e industrializados do mundo,
em um outro idioma. "Estou
com muita expectativa. Vai
ser uma oportunidade única.
Estou muito feliz", disse a estudante.
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São mais de 40 títulos, entre antologias de autores paranaenses, resgates literários importantes,
coletâneas com entrevistas publicadas no jornal
Cândido, obras vencedoras dos concursos promovidos pela BPP e séries como Um Escritor na
Biblioteca e Roteiro Literário.

DIVULGAÇÃO BPP

Biblioteca faz 164 anos e
lança livros para download gratuito

Governo orienta população a buscar
horários alternativos no transporte público
O

Governo do Estado,
por meio da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), orienta a população a buscar
horários alternativos no transporte público para evitar aglomerações. A medida consta no
Decreto 7.020/2021, que determina novas ações de combate ao coronavírus, incluindo a abertura dos estabelecimentos comerciais a partir
das 10 horas, fora do horário
de pico. A regra que começou
a vigorar nesta quarta-feira
(10) ataca um problema recorrente nos ônibus. Um levantamento feito pela Comec
identificou que os usuários
ainda têm buscado os horários tradicionais, o que provoca superlotação.
"Temos um grande desafio,
que é o transporte coletivo.
Na Região Metropolitana de
Curitiba 78% dos usuários utilizam o sistema nos horários
de pico, entre 5h30 e 7h30 e
entre 17h e 18h30. Fora destes horários os ônibus circu-

MAURILIO CHELI/AEN

Medida consta no Decreto 7.020/2021, que determina novas ações de combate ao coronavírus,
inclusive com estabelecimentos comerciais podendo abrir apenas às 10 horas, fora do horário de pico

Um levantamento feito pela Comec identificou que os usuários ainda
têm buscado os horários tradicionais, o que provoca superlotação

lam muitas vezes vazios. Precisamos fazer com que as pessoas utilizem os ônibus nestes horários, que haja um
equilíbrio", afirma o diretorpresidente da Comec, Gilson

Santos. Segundo o relatório,
quase 80% da concentração
de pessoas da linha Campo
Largo - Campina do Siqueira,
por exemplo, acontece das
5h30 às 8h05, com média de

1,2 mil usuários nesse período, enquanto das 8h às 12h
são 372 usuários, apenas 22%
do total de uma manhã inteira. O maior movimento é das
6h38 às 7h38 na linha que

atravessa 49 quilômetros entre a Capital e o município
vizinho. Os ônibus que percorrem o trajeto de 31,5 quilômetros entre o Terminal de
Fazenda Rio Grande e o Terminal do Pinheirinho, em Curitiba, vivem a mesma realidade. O pico, das 6h às 8h,
concentra 2,5 mil usuários,
em média, mais de 60% do
total de uma manhã, enquanto das 8h às 12h o número cai
para 1,5 mil. Apenas entre 6h
e 7h são 1,4 mil passageiros,
todos os dias.
Segundo Gilson Santos, o
apelo por horários alternativos e o decreto estadual precisam ser adotados pela população. "Precisamos que os
empregadores flexibilizem os
horários dos seus colaboradores, independente do serviço.
É um momento muito delicado da pandemia e só vamos
vencer esse momento com a
colaboração de todos. Seja o
comerciante, o empresário e
até o empregador doméstico",
completa.

Em Curitiba, 92.452 pessoas
receberam a primeira dose da vacina
saúde que receberem agendamento pelo aplicativo
Saúde Já.

DANIEL CASTELLANO/SMCS

A Secretaria Municipal
da Saúde (SMS) de Curitiba imunizou, 92.452 pessoas com a primeira dose
da vacina contra o novo
coronavírus. Foram vacinados 41.395 idosos,
45.317 profissionais dos
serviços de saúde da cidade (incluindo as equipes
de vacinação), 5.667 moradores, funcionários e cuidadores de instituições de
longa permanência e 73
indígenas.
Esta semana estão sendo atendidos por escalonamento os idosos com
idade entre 80 e 79 anos.
Nesta quarta-feira (10) es-

SEGUNDA DOSE
Em Curitiba, 35.443 pessoas receberam a segunda
dose da vacina até terça-feira (9). A vacinação com a segunda dose está sendo feita
nas instituições de longa
permanência e para os profissionais de saúde, indígenas e idosos.
A vacinação com a segunda dose está sendo feita nas instituições
de longa permanência e para os profissionais de saúde, indígenas e idosos

tão sendo vacinadas pessoas de 79 anos completos,
nascidas entre 1º de janeiro

e 30 de junho. Também está
sendo aplicada a primeira
dose para profissionais de

TOTAL
Curitiba recebeu do Ministério da Saúde 105.500
doses de vacinas para serem
usadas na primeira aplica-

ção no público prioritário
elencado pelo Plano Municipal de Imunização,
sendo 43.680 do imunizante produzido pela Universidade de Oxford e
pelo Laboratório AstraZeneca. As demais são doses
da CoronaVac, produzidas
pelo Instituto Butantan.
O município também
recebeu 44.870 vacinas
CoronaVac para aplicar a
segunda dose dos moradores e trabalhadores das
instituições de longa permanência, indígenas e profissionais da saúde já imunizados com a primeira
dose.

10

11 DE MARÇO DE 2021

ANOXXVIII•Nº3746

GERAL

Investimentos de Itaipu na nova
ponte já somam mais de R$ 100 milhões
O

s investimentos de
Itaipu Binacional
para a construção da Ponte da Integração Brasil-Paraguai, entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco,
chegaram a R$ 108 milhões em fevereiro, com a
execução de 46% das
obras. Os dados constam
do último boletim divulgado pelo Departamento
de Estradas de Rodagem
do Paraná (DER-PR). O
montante investido até
agora corresponde a um
terço do custo total da
nova ponte, orçada em R$
323 milhões.
A construção começou
em agosto de 2019 e já gerou mais de 500 empregos
diretos (nas margens brasileira e paraguaia) e mil
indiretos. A previsão é
que a estrutura seja concluída em meados de
2022, dentro do cronograma previsto. Somados aos
R$ 140 milhões previstos
para a construção de uma
perimetral de acesso à PR277, os recursos investidos pela Itaipu no projeto
vão chegar a R$ 463 milhões.
EVOLUÇÃO
No último mês, na margem brasileira do Rio Paraná, o consórcio responsável pela obra manteve a
execução do mastro principal e iniciou os trabalhos para o deslocamento
do quinto trecho da futura pista de rolamento. O
segmento é feito em concreto armado, com 20 metros de largura, 23,60 de
comprimento e aproximadamente mil toneladas de
peso.

VALTEMIR DE SOUZA

Execução da obra sobre o Rio Paraná alcançou 46%, de acordo com último boletim divulgado pelo DER-PR. Montante representa um terço do custo total

A construção começou em agosto de 2019 e já gerou mais de 500 empregos diretos e mil indiretos

No lado paraguaio, os
trabalhos se concentraram na execução do mastro principal e da caixa de
equilíbrio (apoio 1), com
o deslocamento do primeiro trecho da futura
pista - com 20,50 metros
de largura, 26,02 metros
de comprimento e aproximadamente 1,3 mil toneladas.
A evolução dos trabalhos na nova ponte foi registrada na última segunda-feira (9) pelo fotógrafo
e piloto de paramotor Valtemir de Souza, o Billy, exempregado de Itaipu.

COMO VAI FICAR
A Ponte da Integração é
uma obra do governo federal, com gestão do governo do Paraná e recursos da margem brasileira
de Itaipu. A estrutura ajudará a aliviar o trânsito de
veículos pesados na Ponte da Amizade, hoje única ligação entre os dois
países sobre o Rio Paraná.
A nova ponte terá 760
metros de comprimento e
vão-livre de 470 metros,
com duas torres de 120
metros de altura. As pistas
em cada sentido terão 3,7
metros de largura, acosta-

mento de 3 metros e calçada de 1,70 metro.
PACOTE DE OBRAS
Nos últimos dois anos,
conforme orientação do
governo federal, a margem brasileira de Itaipu
anunciou investimentos
de R$ 2,5 bilhões em
grandes obras de infraestrutura, como a nova ponte internacional entre Brasil e Paraguai, a duplicação da Rodovia das Cataratas (BR-469) e a ampliação da pista de pousos e
decolagens do Aeroporto
Internacional de Foz do

Iguaçu. A empresa também vai modernizar o sistema de transmissão de
Furnas. Os recursos foram
viabilizados a partir de
um novo modelo de gestão da empresa, implantado pelo diretor-geral brasileiro, general Joaquim
Silva e Luna, com foco na
austeridade e transparência. A estratégia atende às
diretrizes do governo federal.
"São obras estruturantes que
ficarão como legado para
Foz do Iguaçu e região", disse Silva e Luna, que no final de fevereiro completou dois anos no cargo.

GERAL
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m novo cruzamento
semaforizado promete
resolver conflitos e possibilitar uma travessia mais segura
aos pedestres na Regional Santa Felicidade. A partir das
10h30 da próxima quinta-feira (11), o cruzamento da Avenida Manoel Ribas com a Rua
Luiz Pelegrino Toaldo passará
a ter os semáforos ativados.
Agentes de trânsito darão
apoio às equipes de implantação e farão as orientações
necessárias aos motoristas ao
longo de todo o dia.
"O cruzamento semaforizado auxilia na redução de
velocidade dos veículos e contribui com os pedestres nesta
região que tem vários polos
geradores de tráfego, os comércios locais. É próximo de
uma farmácia e de um ponto
de ônibus", explica o diretor
de Planejamento e Operação

LUIZ COSTA/SMCS

Novo cruzamento com semáforos
vai dar mais segurança ao trânsito

Curitiba tem mais de 1,2 mil cruzamentos semaforizados,
dos quais 92% interligados ao Centro de Controle de Operações

da Superintendência de Trânsito (Setran), Pedro Darci da
Silva Junior.
ANIVERSÁRIO DA CIDADE
A implantação do cruza-

mento semaforizado atende a
reivindicações feitas por moradores da região desde que a
revitalização da Avenida Manoel Ribas foi concluída.
"A obra melhorou as con-

dições da via, porém intensificou o fluxo de veículos e a
organização no trânsito é necessária. Como essa é uma
gestão que administra ouvindo os cidadãos, o cruzamen-

to semafórico foi implantado", destaca a administradora regional de Santa Felicidade, Simone Chagas Lima.
A instalação dos semáforos no cruzamento pela Setran faz parte do pacote de
entregas previstas para a população neste mês em que se
comemora os 328 anos da cidade.
"Estamos plenamente satisfeitos, tivemos nossa demanda levada a sério e o problema resolvido", conta o comerciante Adilmor José Zem.
A empresa que administra,
a Zem Despachante, fica a
poucos metros de novo cruzamento semafórico.
"Serão muitos benefícios,
para motoristas e pedestres
que hoje precisam esperar por
mais de dez minutos para fazer a travessia", completa
Zem.

Os dados da última Pesquisa Nacional de Saúde indicam
que seis em cada dez brasileiros apresentavam excesso de
peso. Ou seja, 96 milhões de
pessoas no país apresentam
Índice de Massa Corporal
(IMC) na faixa de sobrepeso
ou obesidade.
Caracterizada pelo acúmulo de gordura corporal, a obesidade pode acarretar graves
problemas de saúde e levar
até à morte. Para alertar dos
riscos, foi instituído o Dia
Mundial da Obesidade, em 04
de março, em que são realizadas ações para informação,
conscientização e prevenção.
Nem todos sabem, mas a
obesidade é classificada como
doença crônica, conforme comenta a Dra. Andressa Bornschein, médica endocrinologista e metabolista do Pilar Hospital. "Hoje em dia sabemos
que a gordura é o maior pro-

DIVULGAÇÃO

Obesidade é doença crônica e exige tratamento

O obeso tem mais propensão a desenvolver diabetes,
hipertensão, doenças cardiovasculares e diversos problemas físicos

dutor de hormônios do nosso
corpo. Como a obesidade é
uma doença crônica, exige tratamento como qualquer outra
doença, com grande risco de
recaída quando o tratamento
é abandonado", alerta.
Além da alimentação em
demasia e das más escolhas

alimentares, outros fatores
que podem levar à obesidade
são estilo de vida sedentário
e o estresse. Em relação à
questão alimentar, há a situação em que pessoas continuam comendo mesmo depois
de saciadas. "Infelizmente, o
ato de comer vai além do ins-

tinto fisiológico de sobrevivência.
Em quase todas as culturas do mundo, comer significa socializar: comemos para
comemorar, para 'afogar' as
mágoas, para encontrar amigos", exemplifica Dra. Andressa. "Às vezes, nosso cérebro está tão ocupado com
outras coisas, como alguma
questão do trabalho ou da família, ou estamos assistindo
televisão ou no telefone, que
não prestamos atenção aos
sinais do nosso corpo indicando a saciedade".
Há também pessoa geneticamente predisposta à obesidade, muitas vezes por
questões hormonais. "Doenças de tireoide podem levam
a uma queda do metabolismo
e consequentemente ganho de
peso, assim como a menopausa e andropausa predispõem
ao ganho de peso com o pas-

sar dos anos", relata Dra. Andressa.
A obesidade é fator de risco para uma série de doenças.
O obeso tem mais propensão
a desenvolver diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e diversos problemas físicos. Pode também influenciar em fatores psicológicos,
acarretando em depressão e
diminuição da autoestima.
Dra. Andressa informa que
o tratamento da obesidade
envolve intervenções no estilo de vida, com alimentação
balanceada e atividade física.
Em alguns casos são necessárias medicações. "Quando estas medidas não são suficientes, pode ser necessária intervenção cirúrgica. O Pilar Hospital dispõe de um serviço de
endocrinologia capacitado
para uma avaliação adequada
e indicação individualizada
de tratamento", afirma.
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Educação entrega material complementar de alfabetização

A

Secretaria de Estado da
Educação e do Esporte
entrega neste mês 187 mil cadernos de apoio didático, com
conteúdo voltado à alfabetização, para escolas municipais e estaduais de 365 municípios paranaenses.
O material impresso dos
alunos é destinado a 178 mil
estudantes da 1ª e da 2ª séries do Ensino Fundamental. Já
os cadernos de orientação dos
professores chegarão a docentes de 9,4 mil turmas. A ação
é parte do programa Educa
Juntos, que visa garantir suporte técnico e pedagógico
aos municípios, desde a Educação Infantil.
No material complementar (que também está disponível online), os educadores
encontram atividades de base
para contribuir com o processo de alfabetização, conteúdo para cada fase e orientações sobre os objetivos de
aprendizagem, conforme o
previsto no Referencial Cur-

AEN

O material impresso dos alunos é destinado a 178 mil estudantes da 1ª e da 2ª série do Ensino
Fundamental. Já os cadernos de orientação dos professores chegarão a docentes de 9,4 mil turmas

Além da entrega dos cadernos, os professores que utilizarão
os materiais também vão participar de um processo de formação

ricular do Paraná. A coletânea
de atividades dos alunos, por
sua vez, tem exercícios para
serem desenvolvidos durante
as aulas. O conteúdo foi elaborado pela secretaria estadual em parceria com secretari-

as municipais de educação de
diferentes municípios.
"Gostamos muito do material por trazer o letramento
junto com a alfabetização. As
duas coisas são indissociáveis", afirma Vera Lúcia Vicen-

te, coordenadora pedagógica
da Secretaria Municipal da
Educação de Bocaiúva do Sul,
Região Metropolitana de Curitiba. "A gente precisa, de
fato, de material que dê subsídio ao professor e que ga-

ranta o direito de aprendizagem do educando".
O projeto contou com a
adesão voluntária das secretarias de cada município, que
se propuseram a participar do
programa. Além dos 365 que
recebem o material este mês,
outros 32 aderiram à proposta e receberão os materiais no
segundo semestre. Assim,
397 dos 399 municípios farão
parte do programa neste ano
letivo.
"É um projeto muito amplo, que vai enriquecer o processo de ensino e de aprendizado", diz Josiane Maganha,
secretária municipal de Educação de Sertaneja, a 27 quilômetros de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro. No
município, cerca de 600 estudantes e mais de 50 professores, coordenadores e diretores
participarão do programa. "Vimos no Educa Juntos uma forma de estreitar a nossa parceria, que já era muito boa, com
o Estado", afirma.
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Assembleia começa a analisar projeto que
atualiza Plano Estadual de Resíduos Sólidos
Matéria do Executivo pretende criar um instrumento de planejamento destinado a organizar e estabelecer a gestão do Plano
DIVULGAÇÃO

Durante o verão
traremos receitas
práticas e deliciosas
de sucos para você
se refrescar ao longo
desses meses de
intenso calor.
Hoje, vamos te
ensinar a fazer um
maravilhoso suco
detox de kiwi!

C

Começa a tramitar na Assembleia Legislativa do Paraná o projeto de lei que trata do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Paraná

omeçou a tramitar na Assembleia Legislativa do Paraná o
projeto de lei 55/2021, de autoria do
Poder Executivo, que estabelece normas para a elaboração, revisão, complementação, operacionalização e fiscalização do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Paraná (PERS-PR). O
projeto pretende criar um instrumento de planejamento destinado a organizar e estabelecer a gestão dos resíduos sólidos no Estado.
O prazo de vigência do PERS-PR é
indeterminado, com um horizonte de
atuação de 20 anos, devendo ser revisado a cada quatro anos. O plano
deve conter diretrizes, estratégias, programas, ações e projetos para o cumprimento das metas estabelecidas. A
matéria prevê a participação popular
no Plano, desde a elaboração até a fiscalização das ações.
De acordo com a justificativa do
projeto, o Plano Estadual de Resíduos
Sólidos quer "apresentar e orientar
soluções regionais integradas para o
equacionamento das grandes questões
relativas à produção, tratamento e
destinação dos resíduos sólidos no
território paranaense". O Governo afirma que formalizar a base legal do
PERS é importante para promover a
gestão adequada e planejada dos resí-

duos. O projeto determina ainda que,
nos procedimentos de licenciamento
ambiental realizados no Estado, o empreendedor deverá apresentar ao órgão licenciador um plano de logística
reversa de produtos pós-consumo
aprovado pela Secretária de Estado do
Desenvolvimento Sustentável e do
Turismo (SEDEST).
O PERS-PR vai abranger todo o território do Estado, atendendo as diretrizes e normas definidas pela Política
Nacional de Resíduos Sólidos. Ele contempla resíduos sólidos urbanos, incluindo os domiciliares, resíduos da
saúde, da construção civil, de serviços de transporte, da mineração, do
saneamento básico, os industriais,
entre outros. Já os grandes geradores
de resíduos sólidos do Estado serão
integralmente responsáveis pelo gerenciamento ambiental adequado dos
resíduos por eles gerados.
Entre as diretrizes do Plano está a
reestruturação do sistema de gestão
estadual em resíduos sólidos, a promoção da prevenção e minimização
da geração de resíduos, promovendo
a reutilização e a reciclagem e o tratamento adequado. Também deve promover a prevenção, minimização e
mitigação dos impactos ambientais
negativos causados pelos resíduos,

promovendo a sustentabilidade e o
apoio a modernização e melhoria dos
sistemas de coleta, transporte e tratamento de resíduos.
O Plano adota como estratégias
uma série de pontos para minimizar
os efeitos dos resíduos sólidos, entre
eles a separação e coleta seletiva; além
disso, institui a cobrança de tarifa para
o custeio integral do serviço público
de gestão de resíduos; promove a gestão consorciada, regionalizada e compartilhada de resíduos urbanos.
O PERS-PR visa ainda o fortalecimento e a expansão da logística reserva de resíduos pós-consumo e a
economia circular, promovendo o
apoio à implementação de infraestrutura para a segregação e reciclagem,
além da erradicação e a recuperação
de áreas de depósito final inadequados, entre outros. Para alcançar as
metas e implementar as estratégias do
Plano, Estado e municípios deverão
atuar em regime de colaboração.
O projeto aguarda parecer e discussão na Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ), que vai analisar a legalidade e constitucionalidade da matéria. Caso aprovada, o texto segue para
análise nas demais Comissões antes de
ser votado pelos deputados em plenário da Casa.

Suco
detox
de kiwi
REPRODUÇÃO GOOGLE

INGREDIENTES:
- 1 maçã verde grande
- Polpa de um kiwi maduro
- 1 pedaço pequeno de salsão
- 1 colher de chá de gengibre
em pó
- 200 ml de água
MODO DE PREPARO:
1. Bata todos os ingredientes no
liquidificador e depois é só
servir.
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Cascavel

Horóscopo do Dia

Semana Pedagógica segue produtiva,
com transmissões simultâneas

H

oje é o quarto dia da
II Semana Pedagógica
2021, que segue até
sexta-feira (12) com capacitação remota aos profissionais das escolas e Cmeis da
Rede Municipal. Desde segunda-feira (8) os servidores vêm
tendo acesso a transmissões
ao vivo e atividades em substituição aso dias de Atividade Pedagógica que ocorreria
no decorrer deste ano letivo,
com dispensa de aluno. A
ação é uma medida de prevenção à disseminação do
novo coronavírus diante da
situação crítica vivenciada
nos últimos dias. Com isso, os
servidores têm a possibilidade de permanecer maior tempo em teletrabalho e evita-se
a circulação de pessoas nas
unidades escolares.
Pela primeira vez desde o
início da realização das formações online foi possível
nesta quarta-feira a transmissão de duas palestras ao vivo
simultaneamente. Ao todo,
durante esta semana, serão 14
transmissões ao vivo, 11 atividades de estudo complementar e a 4 módulos do Curso Tecnologias Digitais e Educação, abordando Google
Meet, Google Classroom, criação e edição de vídeos e manipulação de imagens, ministrado pela doutoranda e instrutora de informática Marcia
Regina Kaminski.
A ênfase nas Tecnologias
Digitais é mais que necessária, em função da nova realidade vivida por conta da Pandemia. Segundo a secretária

PREFEITURA DE CASCAVEL

Com adiantamento do Calendário Escolar, profissionais recebem capacitação, destaque é para as Tecnologias Digitais

Ao todo, durante esta semana, serão 14 transmissões ao vivo

de Educação, Marcia Baldini,
é preciso buscar novas alternativas, atentando sempre
para a realidade de cada aluno, tendo em vista que enquanto não houver segurança sanitária também não há
previsão de retorno das atividades presenciais com alunos. "Será necessário buscar
outras estratégias para trabalhar com os alunos. Sabemos
que há aqueles que os pais têm
condições de auxiliar o aluno
e sabemos que há pais que não
dominam o conteúdo e não
conseguem ensinar, então é
preciso buscar outras ferramentas por meio da tecnologia", apontou.
As formações na área de
Tecnologias Digitais proporci-

Publicações
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA
AMBIENTAL MUNICIPAL SIMPLIFICADA
A empresa ADF BOX LTDA, torna público que irá requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA/Pinhais a Licença
Ambiental Municipal Simplificada para atividade de Comércio varejista de artigos para colchoaria, sito a Rua Maysa Matarazzo, n
235, no bairro Maria Antonieta, no município de Pinhais/PR.

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

onam melhor aproveitamento da parceria firmada ainda
no ano passado entre a Semed
e o Google, que permite o cadastro de cada professor da
rede na plataforma G Suíte for
Education, que entre outros
benefícios permitem o acesso ao Google Drive, com armazenamento ilimitado para
atividades, textos, apresentações, vídeos e formulários;
Google Sala de aula, para gerenciamento de turmas, comunicação com alunos, responsáveis, publicação de atividades, comunicados, agenda da turma e materiais de
estudo; e Google Meet, para
videoconferências com os
alunos, com recursos avançados de gravação e duração

ampliada de reuniões. O valor usual do uso da plataforma é de R$ 85 por usuário, no
entanto, com a parceria, o
acesso dos professores saiu a
custo zero para o município.
Além disso, a Secretaria de
Educação também trabalha na
aquisição de equipamentos
para dar suporte aos alunos e
professores na utilização da
tecnologia.
"Vamos investir mais de R$
4 milhões em notebooks para
empréstimo aos professores e
tablets para os alunos. Ainda
estamos muito longe de comprar um equipamento para
cada professor, mas teremos
uma quantidade que já vai ajudar no trabalho", afirmou a secretária Marcia.

ÁRIES - Apresentará uma
certa instabilidade na sua
demonstração de convicção tão firme neste dia.
Com o astro rei irá conseguir superar algumas
barreiras mais complicadas neste dia.
TOURO - Busque nutrir
uma grande admiração
pelas questões estéticas
neste dia, porém não se
deixe levar por futilidades.
GÊMEOS - Você sofrerá
muito para conseguir entender determinadas situações ruins na sua vida.
O signo de Virgem lhe
trará grandes benefícios
para você poder seguir
em frente na sua vida.
CÂNCER - O amor estará
no ar com bastante evidência para que você possa ir além daquilo que
você possa imaginar, o
satélite Lua fará muito
bem para você nesta jornada.
LEÃO - Irá perder algum
tempo em tarefas desnecessárias e que não lhe
geram benefícios no longo prazo.
VIRGEM - Conseguirá fazer distinções mais apuradas neste momento sobre as coisas que estão
acontecendo na sua vida.
LIBRA - O planeta Vênus
no qual irá revelar um
profundo sentimento o
qual engrandecerá toda a
sua vida sentimental.
ESCORPIÃO - Tudo
aquilo que você acredita
ser realmente muito importante irá contribuir
para o seu discernimento mais aprofundado na
sua vida.
SAGITÁRIO - Você irá
sentir que a sua honra tão
sólida quanto rocha será
muito mais agredida neste dia fundamental para
evoluir.
CAPRICÓRNIO - Você realizará determinadas coisas para que possa planejar tudo por mais tempo
que imaginava neste dia.
AQUÁRIO - Você tende a
conseguir conquistar coisas que pareciam um pouco confusas até o momento para entender. As tuas
forças ficarão muito mais
claras neste momento
belo e maravilhoso para
a sua vida.
PEIXES - Ficará muito
mais tranquilo neste dia,
sem muitas modificações
complicadas para o seu
coração no campo das
emoções.
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Dicas essenciais para economizar no Dia do Consumidor
expectativa de compras do brasileiro
para o Dia do Consumidor,
comemorado no próximo
dia 15, é considerada boa
para 28,5% da população. O
cenário muda em relação à
organização financeira familiar, onde 33,2% dos brasileiros afirmam que, atualmente, a situação é regular
se comparado com o mesmo
período do ano passado. É
isso que apontam os dados
da pesquisa realizada pela
QuiteJá, plataforma de negociação de dívidas, com o objetivo de identificar o nível
de confiança do consumidor. O levantamento aconteceu entre os dias 01 e 05
de março, com cerca de
1.400 usuários da plataforma, com idades entre 18 e
60 anos, de todos os estados
brasileiros.
Ainda segundo o estudo,
mesmo com as variadas promoções oferecidas pelas
grandes empresas varejistas
nesta época, cerca de 33% da
população não pretende realizar qualquer tipo de com-

disso, muitas marcas fazem
uma semana inteira de promoções.

DIVULGAÇÃO

A

As ofertas da data podem ser tentadoras, mas é preciso comprar com consciência e ficar atento às promoções

Com preços reduzidos em roupas, eletrônicos e vários outros produtos, a data é uma
ótima oportunidade para comprar itens com desconto e condições especiais de pagamento

pra no período. Porém,
19,1% dos respondentes
vão aproveitar as ofertas do
setor de alimentação, principalmente serviços de delivery. Além disso, quando
perguntado sobre novas
compras, cerca de 44% dos
participantes disseram que
vão realizar o pagamento de
forma parcelada. Com preços reduzidos em roupas,
eletrônicos e vários outros
produtos, a data é uma ótima oportunidade para comprar itens com desconto e
condições especiais de pa-

gamento. Porém, tendo em
vista que nas edições anteriores deste evento muitas
"promoções" acabaram não
sendo tão vantajosas assim
para os consumidores, Larissa Brioso, educadora financeira da Mobills, startup
de gestão de finanças pessoais, lista abaixo algumas dicas para garantir uma economia real e também evitar
perder o controle.
FAÇA UMA LISTA
Comece separando os
produtos por níveis de pri-

oridade. Primeiro, aqueles
que você realmente precisa.
Depois, passe para os produtos que você deseja, mas
que não são tão necessários
e, por último, foque nos presentes.
EFETUE SEU CADASTRO
Listas prontas? Já sabe
em que sites vai comprar?
Não deixe para se cadastrar
apenas no dia 15, o site pode
congestionar ou ter falha no
carregamento. Crie logo sua
conta para não acabar perdendo as promoções. Além

CONFIRA SE A LOJA
É CONFIÁVEL
Em época de promoções
surgem muitas lojas de fachada, que parecem confiáveis, mas não são. Uma boa
dica é checar no site Reclame Aqui, ou mesmo no site
do Procon, que listam as lojas e avaliam a reputação
delas.
ESTABELEÇA UM LIMITE
Antes de pensar em fazer
qualquer compra, é necessário analisar seu orçamento
e ver qual a sua real condição financeira, para assim
determinar qual o limite
que você pode gastar. Não
adianta de nada satisfazer
todos os seus desejos de
consumo momentâneos e
adquirir dívidas que você
não poderá pagar, não é mesmo? Lembre-se sempre:
compra inteligente é aquela
que não pesa ou não pesará
no seu bolso.
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Parabéns, Loreno Tolardo!
Rafaela
Torres
Parabéns, Rafaela
Torres! Quinta-feira
(11) é dia de grandes
sorrisos, amor e de
seguir seus sonhos.
Desejo que seu
futuro seja cada vez
mais brilhante, pois
você merece tudo de
bom que o mundo
tem a oferecer!

Nessa quarta-feira (10),
Loreno Tolardo, prefeito
da linda Quatro Barras,
completou mais um ano
de vida. Aproveito a
oportunidade para te
homenagear e desejar muita
saúde e felicidade. Que o
futuro lhe reserve muitas
realizações e conquistas!

Mário Borba

Felicitações ao meu querido genro, casado com minha amada filha Thaysa,
o competente advogado, Mário Borba, que celebra mais um aniversário
nessa sexta-feira (12). Desejo a você muita prosperidade, saúde e sabedoria!

Rhailliny Cordeiro Thomen

Karoline Melo

Rhailliny Cordeiro Thomen,
desejo que nesta quinta-feira (11)
você tenha um feliz aniversário
cheio de sorrisos e gargalhadas,
repleto de paz, amor e muita
alegria. Parabéns!

Karoline Melo, desejo que nesta
quinta-feira (11) você tenha um
feliz aniversário cheio de sorrisos
e gargalhadas, repleto de paz,
amor e muita alegria. Parabéns
por mais um ano de vida!

