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Governador lança Paraná
Solidário, pacote que amplia
os benefícios sociais do Estado

Itaipu Binacional

Projeto da Ponte da Integração
passa por ensaio em túnel de vento
AEN

DIRETORIA DE COORDENAÇÃO/ITAIPU BINACIONAL
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A previsão é que mais de 1 milhão de pessoas sejam impactadas pelas ações

PREVISÃO
DO TEMPO
DIVULGAÇÃO

Tabuleiro da ponte dentro do túnel de vento

Curitiba

Pinhais

Na Matriz, Auto de Gratidão
abre programação inclusiva
das administrações regionais

Campanha natalina
é lançada com abertura
do Expresso de Natal

RICARDO MARAJÓ/SMCS

PMP
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Máxima 31 graus e mínima 14 graus em
Curitiba e RMC. Na imagem Piraquara

Passa pelo mar uma frente fria do sul para o sudeste
do país nesta terça-feira. No
Paraná, mudam os ventos
principalmente no leste do
estado e não se descarta alguma chuva isolada entre o
Estado e Santa Catarina, a
partir das áreas de divisas.
Um aumento maior de nuvens ocorre no setor da tarde para noite.

O prefeito Rafael Greca participou do evento,
o espetáculo emocionou o público

O Bosque Municipal de Pinhais fica
na Rua 24 de maio, sem número, no Centro

MOEDA

COMPRA

VENDA

Euro

6,281

6,283

Dólar Com.

5,593

5,594

Dólar Tur.

5,567

5,750

Edital - Página 14

Semana começa
com 11 mil
vagas ofertadas
pelas Agências
do Trabalhador
do Paraná

Piraquara
recebeu milhares
de visitantes
na Caminhada
Internacional
da Natureza

PÁGINA 11

PÁGINA 5

DIVULGAÇÃO

Dólar/Euro Cotações (em R$)

Ao todo foram contabilizados 2.565 caminhantes no evento
que foi organizado pela Prefeitura de Piraquara
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Câmara de Curitiba homenageia Dulcineia Novaes
pelos 40 anos de jornalismo
RODRIGO FONSECA/CMC

Alto Tarumã recebeu a primeira
edição do projeto "Rua da Cultura"
Ação desenvolvida pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer aconteceu na pracinha do Jerivá
PMP

Aproveitando que a jornalista Dulcineia Novaes, da RPC,
fazia a cobertura da aprovação do inédito Plano Municipal de
Igualdade Étnico Racial pela Câmara Municipal de Curitiba
(CMC), nesta segunda-feira (22), os vereadores da cidade a homenagearam pelos 40 anos de trabalho na afiliada da Rede Globo na capital do Paraná. Jornalista negra, que começou na Folha
de Londrina e depois se mudou para Curitiba, ela recebeu um
voto de congratulações e aplausos pela trajetória profissional. "É
uma homenagem à mulher, aos negros e aos trabalhadores, pois
uma pessoa completar 40 anos de trabalho na mesma empresa, e
com a bola lá em cima, não é fácil", brincou Herivelto Oliveira
(Cidadania), autor da homenagem à colega de profissão. "Coincidiu da homenagem acontecer no Mês da Consciência Negra",
comentou o vereador, acrescentando que, para além desse debate, "a Dulcineia merece o reconhecimento da cidade pela profissional que é".

Debate sobre violência política abre na
Assembleia Legislativa a campanha "21 Dias de
Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres"

Interrupção de uma fala, xingamentos, desmerecimentos,
chantagens, ameaças e assédio sexual. São algumas das situações vividas por vereadoras, prefeitas, deputadas, senadoras e
governadoras e que configuram violência de gênero na política.
Uma relação de poder que é cultural no Brasil e no mundo, mas
que pode estar com os dias contados a partir da entrada em
vigor da Lei federal nº 14.192/2021, em agosto, que estabelece a
prevenção e a repressão mais dura a atos de discriminação e
violência contra as mulheres na política, e que foi o tema da
audiência pública proposta pela procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa, deputada Cristina Silvestri (CDN), que aconteceu nesta segunda-feira (22).

Para reforçar a campanha de vacinação contra a Covid-19,
Ministério da Saúde distribui mais 3,5 milhões de doses

Para reforçar ainda mais a maior campanha de vacinação da
história do país, o Ministério da Saúde envia mais 3,5 milhões
de vacinas Covid-19 para todo Brasil. Estados e Distrito Federal
recebem os lotes nos próximos dias. Essa distribuição começou
na última sexta-feira (19). Até agora, mais de 70% da população
alvo da campanha está completamente vacinada.

90 anos do SIMEP são comemorados em solenidade na Câmara
Por iniciativa do vereador Dalton Borba (PDT), a Câmara Municipal de Curitiba comemorou na noite desta quinta-feira (), os
90 anos de existência do Sindicato dos Médicos do Estado do
Parana (SIMEP). O próprio Dalton Borba presidiu a mesa, que
também foi composta por Marlus Volnei de Moraes, presidente
em exercício do SIMEPAR; representando Wilma Brunetti, presidente da Associação Brasileira de Mulheres Médicas - Seção
PR (ABMM-PR), a médica Chang Yen-Li Chain vice-presidente
da instituição; representando Roberto Issamu Yosida, presidente do Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR), Vilmar Mendonça Guimarães, vice-presidente da entidade; Clovis
Arns da Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia; Nerlan Tadeu Goncalves de Carvalho, presidente da Associação Médica do Parana (AMP).

23 de Novembro

Dia do Engenheiro Eletricista; Dia Mundial de Ação de Graças; Dia de Santa Felicidade.

Esta é uma ação da Semel para aproximar a cultura das comunidades locais,
que será realizada uma vez por mês, em um dos bairros da cidade

O

Alto Tarumã foi o
bairro escolhido para
receber a primeira edição do novo projeto da Secretaria de Cultura, Esporte e
Lazer (Semel), o "Rua da Cultura". A iniciativa idealizada
pelo Departamento de Cultural foi promovida na pracinha
do Jerivá, na tarde do último
sábado (20).
O projeto disponibilizou
de graça para a comunidade
várias atividades: apresentações artísticas, camarim de
pintura, contação de histórias, jogos educativos, oficinas
culturais e troca de livros. Esta
é uma ação da Semel para
aproximar a cultura das comunidades locais, que será realizada uma vez por mês, em um
dos bairros da cidade.
O morador do Alto Tarumã, Anderson Douglas Grein,
soube da ação pelos vizinhos
e resolveu trazer os três filhos
para participar. Na opinião

dele, esse é um bom projeto
porque trouxe diferentes opções culturais para perto dos
moradores que podem passar
um dia agradável em família.
Eu achei essa iniciativa muito importante para as crianças. Inclusive, devido às
questões da pandemia, eles
não estão podendo brincar
direito nem na escola. Aqui é
uma oportunidade de se soltar um pouco, se enturmar
com as outras crianças e isso
é muito bacana de ver. Mais
um ponto que me chamou
atenção é essa questão de estar no bairro. Daqui a pouco
vamos sair um pouquinho
para eu e as crianças comermos alguma coisa, mas depois
voltamos e vamos ficar a tarde toda aqui", comentou Anderson.
Segundo o secretário de
Cultura, Esporte Lazer, Bruno
Sitima, as atividades culturais
e esportivas que antes acon-

teciam juntas no Espaço Comunidade, a partir de agora
serão promovidas em dois
projetos: o "Rua da Cultura" e
o "Esporte na Praça". "Tivemos
este desmembramento, porque percebemos que havia
uma dispersão e os participantes acabavam não fazendo as
atividades culturais ou esportivas. A nossa ideia é uma vez
por mês levar estes projetos
para os bairros mais afastados
do Centro Cultural e dos nossos polos para proporcionar às
pessoas o acesso às atividades, e caso tenham interesse,
serão oferecidas as vagas que
disponibilizamos em nossas
oficinas para se matricular e
participar. Hoje, as atividades
da "Rua da Cultura" estão bem
diversificadas nessa primeira
edição. A retomada destes
dois novos projetos será no
próximo ano, a partir de fevereiro de 2022, explicou o
secretário.
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Fazenda Rio Grande

Ministério da Saúde amplia dose de
reforço para pessoas maiores de 18 anos

Prefeito Josimar Fróes toma
posse como Presidente da Junta
de Serviço Militar de Piraquara
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Durante o ato, ele fez o juramento perante a Bandeira
Nacional e assinou o livro e o termo de posse

Para tomar a dose de reforço, é necessário que haja 5 meses de intervalo da 2ª dose

O

Ministério da Saúde
anunciou a ampliação da aplicação da
dose de reforço da vacina
contra a covid-19 para toda
população adulta brasileira.
A nova orientação é que
as doses direcionadas para
estes reforços sejam enviadas aos estados e municípi-

os a partir da próxima semana. Anteriormente, o reforço era recomendado apenas para idosos com mais de
60 anos, pessoas imunossuprimidas e profissionais de
saúde.
Para tomar a dose de reforço, é necessário que haja
5 meses de intervalo da 2ª
dose.

Além disso, o intervalo
para aplicação desta dose
adicional também foi reduzido. Antes, o indicado era
tomar o imunizante seis
meses após completado o
esquema vacinal contra a
covid-19.
Saiba mais: https://
fazendariogrande.pr.gov.br/
vacinacao-covid-19

Na última quarta, dia 17
de novembro, o Prefeito de
Piraquara, tomou posse
como Presidente da Junta de
Serviço Militar, uma atribuição conferida pelo Exército
Brasileiro aos prefeitos municipais. Durante o ato, que
foi conduzido pelo 2º Tenente Alexander Pereira Dias,
ele fez o juramento perante
a Bandeira Nacional e assinou o livro e o termo de
posse. Na oportunidade, a
servidora Regiane da Silva
Ribeiro também foi empossada como Secretária da Junta de Serviço Militar de Piraquara.
O serviço é ofertado pelo
município na Secretaria de
Desenvolvimento Econômi-

co, onde os jovens que tenham alguma dúvida sobre
alistamento obrigatório são
atendidos. Hoje, o alistamento é realizado por meio
do site oficial do Exército
(www.alistamento.eb.mil.br),
mas o município mantém o
atendimento presencial da
Junta Militar.
Também participaram da
solenidade a Primeira Dama
e Secretária de Desenvolvimento Econômico, Creusa
Nogueira Fróes, o Diretor
Administrativo da SMDE,
Henrique Cordeiro Mulhenhoff, a Secretária da Junta
de Serviço Militar de Pinhais, Ediane Wunderlich, e
o Soldado Robert William
Cuhn.

Pinhais

A Secretaria de Meio Ambiente de Pinhais (Semma)
promoveu no último final de
semana eventos em prol da
causa animal no Parque das
Águas.
No sábado (20), aconteceram a primeira edição da "CãoPanha Solidária" para arrecadar ração e o evento de Adoção de Animais.
Os trabalhos foram realizados pelos servidores da
Semma, do Departamento de
Planejamento, Conservação e
Educação Ambiental (DEPLA)
e pela Divisão de Bem-Estar
Animal (DIBEA).
O público pode doar pacotes de ração que foram destinados para o Banco de Ração
Municipal e receberam mudas
de árvores na "CãoPanha Solidária", na parte da manhã.
Todas as arrecadações desti-

PMP

Secretaria de Meio Ambiente promoveu ações
em prol da causa animal no Parque das Águas

Todas as arrecadações destinadas ao programa da Semma atenderão
os animais que se encontram em diferentes situações e necessitam de alimento

nadas ao programa da Semma
atenderão os animais que se
encontram em diferentes situações e necessitam de alimento.

A moradora do bairro Jardim Amélia, Bruna Regina
Zelaski, soube da "CãoPanha"
e resolveu dar a sua contribuição. Juntamente com um ami-

go, ela compareceu ao evento, destacando ser uma bela
atitude trocar um pacote de
ração por uma muda de árvore, além de frisar que esta tro-

ca é uma forma de incentivar
as pessoas a doarem. "Eu
achei esta ação muito legal.
Infelizmente, vemos muitos
animais sofrendo e passando
fome. Sem dúvida, aprovo
esta iniciativa porque para as
pessoas não custa nada ajudar. Às vezes um pacote de
ração pode ser pouco, mas é
uma ajuda. Afinal, se não tiver uma ação para incentivar,
tem muitos que não farão",
comentou Bruna.
Já no período da tarde, foi
promovido o evento de Adoção de Animais que acontece
mensalmente no município.
Servidores da Divisão de BemEstar Animal atenderam as
pessoas interessadas em ter
um bichinho de estimação e
deram todas as informações e
orientações sobre a guarda
responsável.
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Paranhos entrega moderna unidade
de saúde no distrito de Juvinópolis
Na mesma solenidade aconteceu a entrega das obras de restauração da sede administrativa do distrito
a nova unidade trará à população.
"Para a comunidade é uma conquista
porque vai trazer qualidade na estrutura de atendimento. Para a equipe também, porque vai ter uma estrutura adequada, e essa população, tão longe do
centro da cidade, vai ter mais atendimento e mais perto de sua casa", diz.

PREFEITURA DE CASCAVEL

O

distrito de Juvinópolis recebeu
uma moderna Unidade Saúde
da Família (USF). Com 540
metros quadrados, a USF Marcílio
Rodrigues foi entregue aos moradores
pelo prefeito Leonaldo Paranhos.
A ampliação e revitalização da unidade faz parte do programa Saúde Humanizada que horizontalizou as ações
de governo para o setor, levando aos
distritos o mesmo tratamento que
acontece na cidade.
"Essa unidade aqui é quase um
mini-hospital, com móveis modernos,
equipamentos, com odontologia,
equipe Saúde da Família uma estrutura maravilhosa", enfatiza o prefeito.
Ele lembrou que a equipe da unidade
é, inclusive, reconhecida pelo Ministério da Saúde e classificada como
uma de excelência. "É um dia, de fato,
de comemoração para que possamos
celebrar essa conquista", completou.
O secretário de Saúde, Miroslau
Bailak, destacou que além da reforma, a unidade foi ampliada em mais
125 metros quadrados. "É um espaço

A ampliação e revitalização da unidade faz parte do programa Saúde Humanizada

extremamente confortável para que se
possa fazer as ações necessárias para
que se mantenha a saúde da nossa população", enfatizou.
PRESENTE DE NATAL
O pastor Marcos Sergio Ferreira
Matos, coordenador do Conselho de
Saúde local, destacou que a nova uni-

dade era um sonho da comunidade.
"Essa unidade aqui é um presente de
Natal, a qual a Prefeitura e todas as
autoridades estão dando a essa comunidade. Sou muito grato a Prefeitura
e a Deus por essa conquista", afirmou.
A enfermeira Neusa Darodda Bazan, coordenadora da unidade, enfatizou a qualidade no atendimento que

ESTRUTURA
A USF estará atendendo a população a partir de segunda-feira (22). A
unidade possui uma ampla sala de recepção para os pacientes, dois consultórios, salas de pré-consulta, de
vacinas, de curativos, aplicação de
medicamentos, sala de inalação, entre outras, além da área administrativa e farmácia. Também é composta
por um consultório odontológico, escovário, copa, rouparia e outras salas
para garantir um atendimento confortável à população. Durante o evento,
o prefeito também inaugurou a sede
administrativa do distrito de Juvinópolis, que levou o nome de David Folador.

Colombo

Mais 4 ruas receberão pavimentação asfáltica nos próximos dias
O prefeito Helder Lazarotto, acompanhado do vice-prefeito e secretário
de Educação Professor Alcione, os
secretários de Planejamento, Orçamento e Gestão, Marcello Albuquerque, Obras e Viação, Ítalo Perini e o
coordenador de Projetos e Programas
Igor Macedo, visitou moradores dos
bairros Campo Pequeno e Rio Verde e
no município. Na oportunidade, também assinou ordens de serviços para
o início da execução das obras na Rua
Nigéria, Ruas Alagoas, Rua João Petenusso e Travessa Tibagi. "Mais quatro
importantes ruas de nossa cidade serão asfaltadas nos próximos dias. Este
é apenas o início de um compromisso
firmado com a nossa população, que
é o de proporcionar mais infraestrutura, bem-estar e segurança à todos".
A Rua João Petenusso fica locali-

PMC

Prefeito Helder Lazarotto anuncia pavimentação de mais 22 ruas e assina ordens de serviço para início das obras nos bairros Campo Pequeno e Rio Verde

Na oportunidade, também assinou ordens de serviços para o início da execução
das obras na Rua Nigéria, Ruas Alagoas, Rua João Petenusso e Travessa Tibagi

zada no bairro Campo Pequeno. A
obra, no valor de R$ 437.088,80, com-

preende uma extensão de 336,19 metros (entre a Avenida São Gabriel e a

Travessa Farenheit). O prazo estimado para conclusão é de 180 dias. A
Travessa Tibagi, também no Campo
Pequeno, compreende uma extensão
de 125,31 metros (entre a Rua Manoel Alves Franco e a Rua Guilherme
Rodbard). O valor para execução é de
R$ 181.256,94. O prazo estimado
para conclusão é de 180 dias. Já a Rua
Nigéria, que fica no Rio Verde, receberá a pavimentação asfáltica no trecho entre a Rua da Pedreira e a Rua
Quintino Bocaiúva (367,87 mestros).
O valor dos serviços é de R$
459.896,17. O prazo estimado para
conclusão é de 180 dias. Na Rua Alagoas, a extensão é de 121,51m a partir da Rua Nigéria. O valor para execução da pavimentação é de R$
166.185,84. O prazo estimado para
conclusão é de 120 dias.
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a manhã de domingo,
dia 21 de novembro,
foi realizada em Piraquara a Caminhada Internacional da Natureza - Circuito
Nascentes do Iguaçu. Um percurso de aproximadamente 10
Km, em meio a trilhas e estradas rurais. Milhares de pessoas, de diferentes cidades,
participaram do evento.
O dia ensolarado, deixou
as paisagens em meio aos
mananciais, ainda mais bonitas. Os caminhantes passaram
por três pontos de apoio: Casa
de Cultura da Água da Sanepar; Igreja Nossa Senhora da
Conceição e Pesque e Pague
Valle das Águas além de bancas para comércio de produtos coloniais montadas ao longo do percurso por moradores e produtores da região. A
saída e chegada do trajeto foram realizadas na Igreja Nossa Senhora do Bom Conselho
- com apoio da comunidade
dos Arautos do Evangelho.
Amanda Cence de Pádua,
moradora de Pinhais, comenta sobre a caminhada. "Somos
do Grupo Perna Bamba, mai-

DIVULGAÇÃO

Piraquara recebeu milhares de visitantes
na Caminhada Internacional da Natureza

Ao todo foram contabilizados 2.565 caminhantes no evento que foi organizado pela Prefeitura de Piraquara

oria família, e achamos tudo
maravilhoso, bem sinalizado,
a natureza incrível, participamos sempre de caminhadas
em várias cidades e gostamos
muito", destacou
A Curitibana Adriana Pasinato da Costa, fala da experiência no evento. "Vim com
meu esposo e filho e achei
maravilhoso, estacionamento, café, caminhada tranquila, a umidade do ar favorável
e a preservação da água, mui-

to bem-feita, foi muito bonito", comenta.
"Um dos objetivos do
evento, foi oportunizar a prática desta atividade que é a
caminhada, em ambiente
aberto, onde crianças, adultos e idosos, puderam participar. Cumprimos os protocolos de segurança e tudo aconteceu em paz, sem intercorrências. Quero agradecer a
todos os caminhantes e aos
envolvidos para o sucesso

deste dia" destacou a Diretora do Departamento de Turismo de Piraquara, Mariana
Gregório.
A Secretária Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Creusa Batista Nogueira
Fróes, fala sobre a retomada
das atividades presenciais.
"Estamos muito felizes, um
evento maravilhoso, após tanto tempo sem realizar eventos de grande porte, com tantas pessoas, e foi um sucesso.

Pudemos mostrar aos visitantes um pouco do nosso município, os empreendedores, investidores e fomentar a economia local. Com o desejo de
que o visitante retorne a Piraquara", afirma.
Ao todo foram contabilizados 2.565 caminhantes no
evento que foi organizado
pela Prefeitura de Piraquara,
por meio do Departamento de
Turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, com o apoio da
Sanepar, Anda Brasil, IVV,
IDR-Paraná, Arautos do Evangelho e Rotary Club de Piraquara - Distrito 4730.
PEDALADA
No próximo domingo, dia
28 de novembro, acontecerá
a Pedalada Internacional da
Natureza, com trajeto de 25
km. A concentração será às
08h na Igreja Nossa Senhora
do Bom Conselho - Arautos
do Evangelho, localizada na
Estrada Jess, 707 no bairro
Laranjeiras com saídas de 30
em 30 minutos a partir das
08h30.

A Segurança Pública de
Fazenda Rio Grande recebeu, nesta semana, um
grande reforço em equipamentos. Foram entregues
pelo prefeito Nassib Hammad, ao diretor da GMFRG,
cinco novas viaturas SUV
Duster, o micro-ônibus
reformado, além de uma viatura Nissan, também reformada, para a Defesa Civil.
O diretor da GM, Claudio Andrade, destacou que
com os novos veículos o
Município vai economizar mais de 25%, nas despesas, porque são de tecnologia mais moderna, que
consome menos combustível.
O ato de entrega dos novos veículos foi realizado
em frente à Prefeitura Municipal, aproveitando-se

DIVULGAÇÃO

Guarda Municipal de Fazenda Rio Grande recebe novas viaturas

O ato de entrega dos novos veículos foi realizado em frente à Prefeitura Municipal

para dar início à Operação
Natal, pela GMFRG, que vai
proporcionar mais segurança

para a população. O comandante Andrade destacou que
a Operação Natal coincide

com a liberação do 13º Salário dos trabalhadores, quando mais gente estará nas ruas

e é maior o perigo de ação
de criminosos. "A Operação Natal vai até o dia 24
de dezembro", explicou
ele.
O prefeito Nassib lembrou, no momento da entrega das novas viaturas, do
Pavilhão Nacional, destacando a data comemorativa do Dia da Bandeira, nesta sexta-feira (19). Disse,
ainda, da preocupação da
sua Administração, com a
segurança dos cidadãos,
sendo esse investimento
para a GMFRG, apenas começo.
Após a solenidade, os
GMs levaram as viaturas
em desfile pelas principais
ruas da cidade, para mostrar à população a importância do evento, e marcar
o início da Operação Natal.
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Abertura oficial da 22ª Casa do Papai Noel de
São José dos Pinhais aconteceu no final de semana

P

A Casa do Papai Noel de São José dos Pinhais estará aberta ao público até o dia 23 de dezembro

remos melhor, deixando
ainda mais bonito" disse.
O secretário de Governo, Thiago Bührer, ressaltou que a 22ª Casa do Papai Noel de São José dos
Pinhais é uma parceria
público-privada. "Não há

dinheiro público investido, aqui houve um empresário que acreditou no
Natal Vibrante da nossa
cidade, adquirindo os direitos para realizar o evento por um preço justo para
que a população possa

usufruir", afirmou. Segundo o secretário de Indústria, Comércio e Turismo,
Adriano Melim, os eventos de natal dos próximos
anos já estão sendo pensados. "Queremos tornar o
Natal de São José dos Pi-

PMSJP

romovida há mais
de 20 anos em São
José dos Pinhais, a Casa
do Papai Noel agora está
em novo endereço: no
Parque do Vinho - Caminho do Vinho.
O espaço conta com
mais de 100 mil lâmpadas
de led que iluminam a
atração, além da possibilidade de tirar fotos com o
Papai Noel e aproveitar
uma programação especial que contagia todas as
idades.
De acordo com a prefeita de São José dos Pinhais,
Nina Singer, a Casa do Papai Noel foi pensada com
muito amor.
"Ver o brilho nos olhos
das crianças com a magia
do natal faz tudo valer a
pena. Esse momento que
transforma os nossos corações e esse espírito natalino devem permanecer
por todo o ano. Organizamos tudo com muito carinho para a população e
para os próximos anos fa-

PMSJP

Com a magia do natal espalhada por São José dos Pinhais, a 22ª Casa do Papai Noel abriu oficialmente ao público na noite
da última sexta-feira (19). Agora, a população poderá desfrutar e visitar um dos maiores eventos natalinos da Região Metropolitana.

O espaço conta com mais de 100 mil lâmpadas de led que iluminam a atração, além da possibilidade de tirar fotos com o Papai Noel

nhais ainda maior. Hoje a
Casa do Papai Noel é a
maior de todos os tempos,
em um espaço com mais
de 40 mil m². Aqui geramos emprego e renda, há
60 dias estamos empenhados nesse evento com
o maior carinho para a
nossa população pois esse
é um pedido da prefeita
Nina Singer e do vice-prefeito Professor Assis", destacou.
A Casa do Papai Noel
de São José dos Pinhais
estará aberta ao público
até o dia 23 de dezembro.
Os ingressos custam R$
16 (inteira) e R$ 8 (meia).
Crianças até 5 anos completos isentas; crianças de
6 a 12 anos completos R$
8; a partir de 13 anos e
adultos R$ 16; idosos acima de 60 anos, de acordo
com o Decreto Municipal,
terão 5% dos ingressos
concedidos gratuitamente, após o valor do ingresso será R$ 8.

GERAL
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Vereadores debatem 1º Plano da
Igualdade Étnico-Racial de Curitiba

A

Câmara Municipal de
Curitiba (CMC) deu
início, na sessão desta segunda-feira (22), à discussão da mensagem do Executivo para instituir o primeiro Plano de Promoção da
Igualdade Étnico-Racial da
cidade. A pedido do líder do
prefeito, Pier Petruzziello
(PTB), a votação em primeiro
turno foi adiada para esta terça-feira (23), para a análise de
emenda, proposta por Carol
Dartora (PT), que pretende
incluir a habitação e as políticas urbanísticas como 10º
eixo temático do documento.
A mensagem do Executivo
para criar o Plano Municipal
de Promoção da Igualdade
Étnico-Racial de Curitiba (Plamupir) foi encaminhada à
CMC em fevereiro deste ano.
O objetivo da proposta é consolidar diretrizes para o enfrentamento do racismo e da
violência contra a população
negra, indígena, cigana e outros grupos étnicos historicamente discriminados.
O texto já tramitava com
uma emenda, da Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ),
para adequação da técnica legislativa. No último sábado
(20), recebeu a proposição de
Dartora, primeira vereadora
negra de Curitiba. Petruzziello, ao pedir o adiamento, frisou "a importância real deste
tema, de políticas públicas, de
igualdade racial". Conforme a
autora da emenda aditiva, o
Plamupir, ao não contemplar
a habitação nos eixos temáticos, vai na contramão do plano nacional. "Pensando o deficit habitacional enorme que
a gente tem, que a gente vem
denunciando há muito tempo,
não tem como ter um plano
de combate à desigualdade
sem pensar a moradia", justificou. Carol Dartora afirmou
que a maior parte dos moradores das ocupações são negros. "E as lideranças dessas
ocupações são mulheres negras."
Renato Freitas (PT) observou que os gastos com moradia comprometem cerca de
70% da renda da população
mais vulnerável. "Viver para
pagar moradia, comida e
transporte, para conseguir
voltar no próximo mês ao trabalho, não deixa de ser um
regime de escravidão. Em outros termos, mas uma linha de
continuidade", comparou.

RODRIGO FONSECA/CMC

O projeto teve o 1º turno adiado por uma sessão, para análise de emenda de Carol Dartora. A Semana da Consciência Negra da CMC vai até o dia 24

Apesar da votação adiada, os vereadores realizaram amplo debate sobre a igualdade racial

Conforme dados do IBGE de
2018, indicou Professora Josete (PT), das 45,2 milhões de
pessoas que viviam no país
em domicílios inadequados
(sem banheiro, por exemplo),
31,3 milhões, quase 70%,
eram pretas ou pardas.
RACISMO E
INVISIBILIDADE
Herivelto Oliveira (Cidadadania) lembrou da homenagem que ele, Carol Dartora e
Renato Freitas, promoveram,
na noite da última quarta-feira (17), abrindo a programação da Semana da Consciência
Negra da CMC. Os três vereadores compõem o Conselho Municipal de Política da Igualdade
Étnico-Racial (Comper) e participaram da construção do
Plamupir.
Na avaliação de Oliveira,
a falta de visibilidade e de representatividade estão entre
os principais problemas enfrentados pela população negra. "Os negros não aparecem
como eles deveriam aparecer.
Se o Brasil fosse um país só
com a população negra e parda, e eu não gosto muito do
termo pardo, porque para
mim são todos negros, seria o
segundo país mais negro do
mundo. Só perderia para a

Nigéria. São em torno de 115
milhões de negros e pardos no
país. E a gente não vê essa
população representada proporcionalmente em nenhum
lugar. Em jornais, nas novelas." Oliveira, que entregou
votos de congratulações à jornalista negra Dulcineia Novaes, pontuou que a aprovação
do Plamupir "não o fim".
"Não, é o começo. Todos os
órgãos e secretarias vão trabalhar e há a necessidade de
colocar recursos para as ações
serem efetivadas", disse. Ele
também cobrou que o debate
das políticas públicas de igualdade racial não seja restrito a
novembro.
Carol Dartora afirmou que
o Plamupir é uma "luta histórica" do movimento negro e
essencial para o combate "a
essa doença da sociedade que
a gente chama racismo". Parabenizando a sensibilidade
da Casa pela pauta, ela também ponderou que a discussão de raça, para que se combata o racismo estrutural, fruto de uma "abolição inacabada", deve ser mais ampla. "A
gente tem infelizmente esse
contexto de mais de 300 anos
desse sistema de exploração
que foi a escravização de pessoas negras, sequestradas da

África e trazidas para cá. […]
Tiveram inclusive que construir a nação brasileira com
seu trabalho. E depois de toda
essa construção, essa mão de
obra, [a população negra] foi
esquecida. Não teve nenhum
ressarcimento. Foi uma abolição inacabada", continuou.
"Estigmas históricos" e o "preconceito irracional", apontou
a vereadora, reforçam as desigualdades.
Freitas considera essencial que Curitiba conte com
uma secretaria municipal
para discutir a igualdade
racial - atualmente existe
uma assessoria, vinculada à
Secretaria do Governo Municipal (SGM). Além de alertar
aos índices de violência policial, o vereador lembrou da
mortalidade maior da covid19 entre a população negra.
"Porque vivem em piores condições, principalmente econômicas, em um país tão desigual. Mais de 80%, quase
90% da população negra, utiliza exclusivamente o transporte público para ir ao trabalho, ao lazer, à escola. E o
transporte público foi um dos
grandes vilões da pandemia",
completou. Professora Josete citou ato em Curitiba pelo
Dia da Consciência Negra, ce-

lebrado no último sábado. Parafraseando a ativista Angela
Davis, ela disse que "não é só
lutar contra o racismo, nós
temos que fazer a luta antirracista". "Hoje estamos vivendo extermínio do povo indígena" acrescentou a vereadora, citando o impacto do garimpo ilegal para o povo ianomâmi, na Amazônia, e o
apelo pela reabertura da Casa
de Passagem Indígena em Curitiba. "Nós precisamos acompanhar a efetivação no plano.
Na sequência existe essa tarefa, que é a fiscalização das
políticas públicas."
"Eu digo que é um projeto
que foi construído a várias
mãos [desde 2020]. Eu acredito que é um grande passo
que essa Câmara dá na busca
da igualdade", afirmou Serginho do Posto (DEM). Ele destacou que o Plamupir é uma
"política de Estado", com mecanismos para a avaliação
periódica das ações intersetoriais. Oscalino do Povo (PP)
somou-se ao debate, em apoio
à proposição. Ele registrou a
realização de missa, na manhã
do último sábado (20), na
Igreja do Rosário dos Pretos
de São Benedito, com a participação do Coral Negro de
Curitiba.
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Campanha natalina é lançada com
abertura do Expresso de Natal em Pinhais

E

stá lançada, oficialmente, a Campanha
Natal Iluminado de
Esperança de Pinhais. Na noite do último sábado (20) o
Bosque Municipal de Pinhais
ganhou iluminação especial e
foi aberta a visitação ao Expresso de Natal, que até o dia
23 de dezembro abrigará o
Papai Noel no local. O evento contou com a participação
da comunidade e de autoridades.
O Expresso de Natal está
com visitação aberta, gratuitamente, de quarta a sextafeira, das 18h às 21h, e aos
sábados e domingos das 17h
às 21h. No Bosque Municipal
também é possível conferir a
iluminação especial e desfrutar do espaço que comporta
também a Cooperativa de Criações Artesanais de Pinhais,
local onde há venda de pro-

PMP

A visitação, que é gratuita, segue até o dia 23 de dezembro no Bosque Municipal de Pinhais. No local também é possível conferir a iluminação especial

O Bosque Municipal de Pinhais fica na Rua 24 de maio, sem número, no Centro

dutos natalinos. A prefeita de
Pinhais, Marli Paulino, falou
sobre o quão especial é voltar a ter uma programação de

Natal, ainda que com cautela, por conta da pandemia.
"Estou muito feliz por estar
aqui com vocês, lançando a

campanha de Natal. A economia está sendo retomada, os
eventos aos poucos também
estão voltando, então, temos

motivos para celebrar, apesar
de estarmos vivendo tempos
difíceis. Parabenizo os servidores responsáveis por este
evento e pelas outras atrações
de natal, e também agradeço
aos parceiros, hoje em especial às empresas Thales Pinhais e Expresso Azul", declarou a prefeita.
Também estiveram presentes no evento a vice-prefeita
de Pinhais, Rosa Maria; o deputado federal, Luizão Goulart; o secretário de Desenvolvimento Econômico, José
Martins; a secretária de Assistência Social, Rosângela Batista Duarte e diretores municipais. O evento foi marcado também pelo acendimento oficial das luzes de natal e
show de fogos sem estouros
em respeito aos animais, pessoas com autismo e todos que
são afetados por tal feito.

Brasil chega a 300 milhões de vacinas aplicadas e
queda de 91,7% nos óbitos desde o pico da pandemia
O Brasil chega a mais um
marco na maior Campanha
de Vacinação da história do
país nesta sexta-feira (19).
Desde janeiro, quando a imunização contra a Covid-19
começou, o Brasil aplicou
mais de 300 milhões de doses de vacina. E os resultados do avanço na vacinação
refletem no cenário epidemiológico da doença. Desde o
pico da pandemia, registrado em abril, a média móvel
de óbitos caiu 91,7%.
"O Brasil tem vacina! São
mais de 360 milhões de doses distribuídas para todos
os entes federados. Com
mais esse marco, a gente
chega a um patamar em que
podemos considerar que a
Campanha de Vacinação
contra a Covid-19 é a maior
campanha da história que
esse país já viu. Temos um
cenário epidemiológico bem
mais equilibrado em relação
à pandemia da Covid-19, e
isso se deve à força do nosso Sistema Único de Saúde
(SUS), eficiência das políti-

MYKE SENA/MS

Ao todo, Ministério da Saúde distribuiu mais de 360 milhões de imunizantes aos estados brasileiros e Distrito Federal desde o início da Campanha de Vacinação

O Ministério da Saúde ampliou a dose de reforço para toda a população adulta acima de 18 anos

cas públicas lideradas pelo
Ministério da Saúde e, na ponta, pelos estados e municípios", contou Queiroga.
Ainda esta semana, o Ministério da Saúde fez um chamado importante aos brasileiros aptos a completarem o
esquema vacinal, mas que
não voltaram ao posto de va-

cinação para receber a segunda dose. Até o momento, dados da Pasta apontam que
mais de 21 milhões de pessoas se encontram nessa situação. Vale ressaltar que "proteção pela metade não é proteção". Por isso, o Ministério
da Saúde lançou a campanha
Mega Vacinação para ampliar

ainda mais o número de brasileiros completamente vacinados e com a dose de reforço no braço. Neste sábado
(20), pontos de imunização
estarão abertos em todo país
para o dia "D" da força-tarefa.
Até o momento, 157,6 milhões de brasileiros receberam
a primeira dose e 129,8 mi-

lhões tomaram as duas doses ou dose única da vacina. Com isso, 73,3% da população-alvo completaram
o ciclo vacinal. Se todos os
21 milhões de brasileiros
voltarem aos postos para a
dose 2, o número de pessoas com o esquema completo será de quase 85%.
O Ministério da Saúde
ampliou a dose de reforço
para toda a população adulta acima de 18 anos. Desde
que o reforço na imunização
começou, o número de vacinas aplicadas atingiu 12,7
milhões.
Vale lembrar que o intervalo entre a dose dois e a de
reforço também foi reduzido. Antes, as pessoas precisavam aguardar seis meses
para tomar o reforço. Agora, o prazo passa a ser de
cinco meses após o esquema vacinal completo. A orientação é baseada em pesquisas científicas que apontam queda na resposta imune, principalmente, a partir
do 5º mês após a dose dois.
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CINE PASSEIO

Cine Passeio exibe "O Compositor"
Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto a cidade de Perm, na Rússia, é evacuada por causa do conflito, o renomado compositor Aram Khatchadourian é
encarregado de criar uma última peça musical para o
famoso balé Gayane.
Mais informações acesse o site do Cine Passeio.

Paraná lança a primeira Agência do Trabalhador da Cultura do Brasil

O

Governo do Estado
lançou um Posto
Avançado da Agência
do Trabalhador da Cultura
dentro da SuperintendênciaGeral da Cultura, no Centro de
Curitiba, a primeira voltada
exclusivamente ao setor cultural no País. Participaram da
cerimônia de lançamento o
secretário da Comunicação
Social e da Cultura, João Evaristo Debiasi, o secretário da
Justiça, Família e Trabalho,
Ney Leprevost, e a superintendente-geral da Cultura, Luciana Casagrande Pereira.
A Agência do Trabalhador
da Cultura é mais uma ação
desenvolvida a pedido do governador Carlos Massa Ratinho Junior para facilitar a
oferta de vagas de emprego
para os paranaenses. Um termo de cooperação técnica foi
firmado entre a Secretaria da

KRAW PENAS/SECC

A Agência do Trabalhador da Cultura é vinculada à Agência do Trabalhador de Curitiba e serve como um posto para o atendimento
e cadastramento de trabalhadores e trabalhadoras autônomos e microempreendedores individuais (MEIs) das variadas atividades culturais

O atendimento exclusivo aos trabalhadores da Cultura será estendido
às unidades de atendimento ao trabalhador em todo o Estado

Comunicação Social e da Cultura (SECC) e a Secretaria de
Estado da Justiça, Família e
Trabalho (Sejuf) para que a
Agência funcione anexa à
Sala do Artista Popular, dentro da sede da Superintendên-

cia-Geral da Cultura. O secretário estadual da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, disse que setor cultural
foi um dos que mais sofreu
com o isolamento social imposto pela pandemia. Milha-

res de apresentações artísticas
e eventos foram cancelados
em 2020 e 2021 devido à Covid-19.
"O setor de eventos foi o
primeiro a parar e o último
que está voltando. O desemprego foi imenso", afirmou,
lembrando que as oportunidades crescerão a partir de agora. "As pessoas estão com
sede de arte, de cultura, de
festas, de lazer e de se reencontrar. A arte é o alimento
da alma. Que essa Agência
possa levar muitas pessoas a
terem a oportunidade de salvar a alma através da arte".
A Agência do Trabalhador
da Cultura é vinculada à
Agência do Trabalhador de
Curitiba e serve como um posto para o atendimento e cadastramento de trabalhadores
e trabalhadoras autônomos e
microempreendedores indivi-

duais (MEIs) das variadas atividades culturais.
Dessa forma, a Agência irá
promover o encontro entre
quem está disponível para trabalhar com quem precisa
montar equipes e elencos para
contratos e projetos específicos. Além disso, a intenção é
produzir dados e indicadores
visando o fortalecimento das
políticas públicas de Cultura
no Estado.
"Nossas equipes já estão
trabalhando na busca ativa de
vagas junto às mais de 4.800
empresas que fazem parte do
sistema SIC.Cultura. Porém,
sabemos que esse universo é
muito maior e não pouparemos esforços para mapear
esse potencial de postos de
trabalho nas áreas culturais",
explicou a superintendentegeral da Cultura, Luciana Casagrande Pereira.

Na Matriz, Auto de Gratidão abre programação
inclusiva das administrações regionais

CRIANÇAS E
ADULTOS NA PLATEIA
O espetáculo de estreia foi
aplaudido pelas autoridades e

Souza Coutinho, que está no
5º ano da Escola Noely Ávila. Ela contou que quer um par
de patins e espera que o velhinho de barba branca ajude
sua mãe a atender seu desejo.
Usando gorros de Papai
Noel, as crianças também participaram da programação,
cantando em coro a música
Vem que Está Chegando o
Natal, de Aline Barros.

RICARDO MARAJÓ/SMCS

A Rua da Cidadania da
Matriz abriu, nesta segundafeira (22), a programação de
Natal nas Administrações Regionais. O prefeito Rafael Greca participou do evento, que
foi marcado pela encenação
do Auto de Gratidão pelo
Nascimento de Nosso Senhor
Jesus Cristo, um espetáculo
que emocionou o público e
teve a participação da Banda
Lyra Curitibana.
Apresentado segundo uma
leitura feita pela cultura popular brasileira, o espetáculo
tem tradução simultânea em
Libras (Língua Brasileira de
Sinais) e poderá ser visto em
mais sete Ruas da Cidadania
e, na CIC, no Parque dos Tropeiros. O elenco, como o público, usava máscara.
"É tempo de celebrar o
Natal dentro de nós, agora e
todos os dias, e agradecer pelo
nascimento de Jesus e os ensinamentos de bondade, fraternidade e sabedoria que ele
nos trouxe", disse o Prefeito.

O prefeito Rafael Greca participou do evento, o espetáculo emocionou o público

por cerca de 150 crianças de
duas escolas municipais do
bairro Prado Velho: Noely Simone de Ávila e Vila Torres,
que em breve se chamará Escola Municipal Engenheiros
Rebouças.
"Será a nossa homenagem
aos engenheiros negros responsáveis pelos projetos da
estrada de ferro Curitiba-Pa-

ranaguá e do sistema de abastecimento de água da cidade",
explicou Greca.
Frequentadores do Mercado Central da Rua da Cidadania da Matriz também assistiram ao espetáculo.
PAPAI NOEL
Em nome de todos os estudantes, as alunas Samya

Paola Pereira da Silva e Emily
Vitória Gonçalves receberam
presentes de Greca. Os demais foram entregues pelo
Papai Noel.
"Vou abrir a caixa de presente na escola, como as professoras disseram que é pra
gente fazer, mas quero pedir
um especial para o Papai
Noel", disse Yasmin Vitória

CLIMA DE NATAL
POR TODA A CIDADE
Para celebrar a data, as
Ruas da Cidadania foram decoradas com árvores de Natal de 6,5 metros e, pendentes do teto, rosáceas com
motivos feitos a partir da figura do pinhão - fruto símbolo do Paraná.
A Rua da Cidadania da
Matriz ganhou três árvores.
Uma está montada do interior do espaço, com a base decorada com flores de espírito
santo (também conhecidas
como flores de Natal ou flor
de papagaio).
As outras duas podem ser
vistas na parte externa, no
acesso pela Praça Rui Barbosa.
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Trabalho portuário foi debatido em evento que
contou com a participação de ministro do TST

N

esta segunda-feira
(22), o ministro
Guilherme Caputo Bastos,
do Tribunal Superior do
Trabalho (TST), esteve na
sede da Portos do Paraná,
em Paranaguá, para proferir palestra no II Seminário sobre Trabalho Portuário. Ele ressaltou a importância de debates
sobre o tema relacionado
à realidade portuária que,
conforme disse, é muito
diferente das relações de
trabalho tradicionais.
"No mundo dos portos
temos a autoridade portuária, os terminais portuários, os operadores que
são os empregadores, mas
que contam com o órgão
gestor, que também atua
como empregador. Enfim,
a gente tem que se inserir
nesse meio para que as
nossas decisões possam
ser sempre adequadas",
afirmou.
O ministro foi recebido
pelo diretor-presidente da
empresa pública, Luiz Fernando Garcia. "É importante essa participação do
ministro e demais autoridades da Justiça do Trabalho, para que possam desbravar esse ambiente tão
complexo", comentou
Garcia.
Ele explicou que a Portos do Paraná aproveita a
ocasião para disseminar o
bom entendimento e a boa
prática de governança

CLAUDIO NEVES/PORTOS DO PARANÁ

Ministro Guilherme Caputo Bastos ressaltou a importância de debates sobre a realidade portuária que, segundo ele, é muito diferente das relações de trabalho tradicionais.
Seminário foi promovido pelo Órgão Gestor de Mão de Obra do Trabalhador Portuário Avulso de Paranaguá, com apoio da administração dos portos de Paranaguá e Antonina

O ministro foi recebido pelo diretor-presidente da empresa pública, Luiz Fernando Garcia

adotada na gestão portuária do Paraná.
Representante do segmento empresarial, Sérgio
Aquino, presidente da Federação Nacional dos
Operadores Portuários (Fenop), confirmou a complexidade do setor para
quem não está inserido
nele.
"Para qualquer segmento que não vive o dia a dia
do porto é muito difícil
entender como funciona.
É por isso que estamos fazendo esse trabalho de fomentar essa aproximação
do setor com o judiciário
que também traz suas interpretações e visões", comentou.

SEMINÁRIO
O Seminário foi organizado pelo Órgão Gestor de
Mão de Obra do Trabalhador Portuário Avulso
(OGMO) de Paranaguá,
com apoio da administração dos portos de Paranaguá e Antonina. Ele reuniu, além de representantes do Judiciário, como
TST, Tribunal Regional
do Trabalho da 2ª Região
(TRT-SP) e Ministério Público do Trabalho (MPT),
os operadores portuários,
terminais, OGMO, sindicatos, advogados especialistas da área e Autoridade Portuária. "O principal
objetivo, na realização
desse evento, é realmente

aproximar esse aspecto
jurídico das relações de
trabalho portuário com a
realidade que a gente vive
nos portos", afirmou Shana Carolina Bertol, advogada, diretora executiva
do OGMO Paranaguá.
Mostrar a real dimensão
do que se decide nas instâncias superiores e os impactos que têm no Parnaá,
segundo a advogada, gera
aprendizado e troca para
os dois lados, da justiça e
do setor.
CONHECIMENTO
O diretor jurídico da
Portos do Paraná, Marcus
Freitas, iniciou o evento
com um panorama da or-

ganização jurídica. Segundo ele, discutir o tema
do trabalho portuário é
extremamente relevante
porque, apesar dos trabalhadores avulsos geridos
pelo OGMO não terem
vínculo empregatício direto com a empresa pública, eles atuam sob essa
jurisdição. "Temos que estar sempre conectados no
âmbito das decisões do
TST e dos tribunais regionais para que possamos
fazer tudo de mais moderno possível, melhorar o
ambiente de trabalho e
evitar qualquer tipo de situação prejudicial ao trabalhador", disse o diretor
jurídico.
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Curitiba

União garante financiamento ao Ligeirão Leste-Oeste
por parte da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), órgão
vinculado ao Ministério da
Economia. A decisão da STN,
publicada em ofício com data
(14), destacava o cumprimento, por Curitiba, dos requisitos prévios à contratação da
operação de crédito com garantias da União.

ILUSTRAÇÃO: IPPUC

D

espacho do presidente da República Nº
595, de 19 de novembro de 2021, publicado no
Diário Oficial da União (DOU)
desta segunda-feira (22), autoriza o financiamento a Curitiba, com garantia da União,
para a implantação do Ligeirão Leste-Oeste.
O aval do governo federal
para a contratação da operação de crédito do município
junto ao New Development
Bank (NDB) segue para a validação pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE). A assinatura do
contrato de financiamento
entre a Prefeitura e o organismo financiador deverá ocorrer até dezembro, com data a
ser definida.
"Daremos mais um importante passo na evolução do
sistema de transporte coletivo de Curitiba, acreditando
que podemos ser sempre mais
sustentáveis e eficientes. A
liberação dos recursos também evidencia que a Prefeitura mantém desde 2017 seu
compromisso com a gestão
responsável, o que permite

A assinatura do contrato de financiamento entre a Prefeitura e o organismo
financiador deverá ocorrer até dezembro, com data a ser definida

que cuidemos bem dos curitibanos e da nossa amada cidade", afirma o prefeito Rafael Greca.
Para o Projeto de Aumento da Capacidade e Velocidade do BRT no eixo Leste-Oeste e Sul estão previstos investimentos de US$ 93,75 milhões, dos quais US$ 75 milhões financiados pelo New
Development Bank (NDB) e

US$ 18,75 milhões de contrapartida municipal. O projeto
integra o Programa Mobilidade Sustentável de Curitiba e
será executado ao longo de
cinco anos, a contar da assinatura do contrato de financiamento.
"Curitiba cumpre todas as
exigências legais para a obtenção desses recursos. É um
grande esforço de gestão do

prefeito Rafael Greca para a
consolidação de um legado de
evolução do transporte público e melhoria da vida dos curitibanos", reforça o presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Curitiba (Ippuc), Luiz Fernando Jamur.
No mês de setembro, Curitiba já havia obtido parecer
favorável ao financiamento

PROJETOS E OBRAS
As obras em andamento
para a finalização do Ligeirão
Sul, desde a Praça do Japão
ao Pinheirinho, feitas com recursos do tesouro municipal,
fazem parte da contrapartida
da Prefeitura ao financiamento do NDB para o corredor
Leste-Oeste.
No trecho sul estão sendo
feitas melhorias em 13 pontos de parada e a reestruturação viária de aproximadamente 4km de canaletas exclusivas. As intervenções incluem
ainda implantação de aproximadamente 15,6 Km de ciclofaixas e de 26 paraciclos. Com
o Ligeirão Norte-Sul operando em sua totalidade, o usuário terá redução do tempo de
deslocamento em 26%.

Semana começa com 11 mil vagas ofertadas
pelas Agências do Trabalhador do Paraná
Nas agências de Curitiba e Região Metropolitana estão disponíveis 2.516 postos de trabalho. No Interior,
são destaques as regionais de Toledo, com ofertas de 1.478 vagas, e a de Cascavel, com 1.145
Pela Agência do Trabalhador de Curitiba já foram realizados mutirões setorizados
para preenchimento de vagas
na área de telemarketing, em
supermercado e shoppings
centers.

SEJUF

O Paraná começa a semana com 11.002 oportunidades
de emprego com carteira assinada nas 216 Agências do
Trabalhador do Estado. Nas
unidades de Curitiba e Região
Metropolitana estão disponíveis 2.516 postos de trabalho.
A regional de Toledo é o destaque no Interior, com 1.478
vagas abertas. Destas, 522 são
para auxiliar de linha de produção. A regional de Cascavel oferece 1.145 vagas, sendo 382 para auxiliar de linha
de produção.
"Nos empenhamos em várias frentes para atrair novos
investimentos, ofertar cursos
de capacitação, motivar a
contratação de jovens para o
primeiro emprego, entre outras iniciativas. Emprego é o
melhor programa social que
existe. Traz renda, dignidade
para a população, faz a economia gerar, o Estado prosperar" disse o governador Car-

Na sexta-feira (26), a Secretaria vai organizar mais um mutirão de oferta de emprego

los Massa Ratinho Junior. As
Agências do Trabalhador são
coordenadas pela Secretaria
da Justiça, Família e Trabalho.
O secretário Ney Leprevost
observa que o Paraná é o estado que mais emprega pelo
Sistema Nacional de Empre-

go (Sine). "Em números absolutos, os resultados das Agências do Trabalhador do Paraná são melhores do que de
estados mais populosos
como São Paulo, Minas Gerais
e Rio de Janeiro", afirmou Leprevost.

Na sexta-feira (26), a Secretaria vai organizar mais um
mutirão de oferta de emprego, desta vez no estacionamento do Santuário do Carmo, no bairro Boqueirão, na
Capital, com a oferta de 1.800
vagas.

ATENDIMENTOS
Os interessados em alguma
das vagas ofertadas devem
buscar orientações entrando
em contato com a Agência do
Trabalhador do município. Na
capital paranaense, a Agência
do Trabalhador de Curitiba
voltou a atender o público de
forma presencial. Para evitar
aglomeração, e respeitando
todas as orientações das autoridades sanitárias, o atendimento é feito somente com
horário marcado, das 9h às
17h. Os interessados devem
fazer o agendamento pelo site
da secretaria através do link
www.justica.pr.gov.br/Trabalho.
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Governador lança Paraná Solidário,
pacote que amplia os benefícios sociais do Estado
Programa torna permanente o programa Comida Boa, que permite a transferência de renda a pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza que não são atendidas pelo Auxílio
Brasil, do governo federal, além de estender o alcance das tarifas sociais de água e luz e o valor do aluguel social dos moradores de áreas que estão sendo requalificadas nos municípios
COMIDA BOA
A lei que institui o programa Comida
Boa foi sancionada em outubro pelo governador e deve ser regulamentada nos
próximos dias. O programa, que agora
tem caráter permanente, foi criado com o
mesmo objetivo do Cartão Comida Boa,
efetivado por alguns meses durante a pandemia de Covid-19 para atender de forma emergencial as famílias vulneráveis.

AEN

O

governador Carlos Massa Ratinho Junior lançou nesta segunda-feira (22) o Paraná Solidário,
pacote social que amplia os benefícios voltados a pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica do Estado.
Ele torna permanente o programa Comida Boa, que permite a transferência de
renda a pessoas em situação de pobreza
e extrema pobreza que não são atendidas
pelo Auxílio Brasil, do governo federal,
além de estender o alcance das tarifas
sociais de água e luz e o valor do aluguel
social dos moradores de áreas que estão
sendo requalificadas nos municípios.
A efetivação dos programas Comida
Boa, Energia Solidária, Água Solidária e
do Aluguel Social se somam a outras iniciativas do Governo do Estado voltadas
ao público mais vulnerável. A previsão
é que mais de 1 milhão de pessoas sejam
impactadas pelas ações, que juntas terão
investimentos de cerca de R$ 485,6 milhões por ano, com recursos oriundos
de diferentes fontes.
"Este é o maior pacote social do Brasil e atende uma cadeia ampla, para que
as pessoas tenham o mínimo de condições para ter qualidade de vida e ser feliz. O Paraná Solidário abrange diversas
áreas, desde a energia elétrica até a segurança alimentar", afirmou Ratinho Junior.

A previsão é que mais de 1 milhão de pessoas sejam impactadas pelas ações

"Ninguém consegue ser feliz se tiver
faltando comida na geladeira, se não tem
acesso à luz elétrica e à água potável, para
refrigerar esse alimento ou tomar um banho quente".
O governador explicou que todas as
ações visam às pessoas inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), mas será feito um recadastramento junto com os Centros de Referência em Assistência Social (Cras) para seleção das famílias. "A previsão é que o

Comida Boa comece a funcionar até o final de dezembro. Estamos agora fazendo
um chamamento público para contratar
a instituição financeira que fará esses pagamentos", disse.
"O Paraná é um dos maiores produtores de alimentos do Brasil e do mundo e
não podemos admitir que tenha pessoas
passando fome no Estado. É um grande
pacote para levar mais qualidade de vida
à população de baixa renda", completou
Ratinho Junior.

ENERGIA SOLIDÁRIA
O programa Energia Solidária, da
Copel, amplia o atendimento do antigo
Luz Fraterna, com aumento do faixa de
consumo mensal de energia dos atuais
120 quilowatts-hora (kWh) para até 150
kWh. Até 2019, 146 mil residências eram
atendidas com a tarifa social. Com a ampliação, cerca de 336 mil famílias passarão a ser beneficiadas, atingindo uma
média de 1,3 milhão de pessoas. O investimento anual será de aproximadamente R$ 121 milhões.
ÁGUA SOLIDÁRIA
O programa Água Solidária visa à
universalização dos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto a
preços acessíveis à população do Paraná. Em 2020, o programa beneficiou
211.853 famílias, gerando um subsídio
de R$ 160 milhões.

GERAL

ANOXXIX•Nº3787

23 DE NOVEMBRO DE 2021

13

Projeto da Ponte da Integração
passa por ensaio em túnel de vento
Estabilidade e comportamento da estrutura foram avaliados e aprovados em teste de simulação
em laboratório. Obras estão sendo construídas com recursos da margem brasileira da Itaipu
DIRETORIA DE COORDENAÇÃO/ITAIPU BINACIONAL

A salada faz parte das
refeições da maioria dos
brasileiros, adoramos pratos
coloridos, cheios de vida,
folhas e vegetais! Esses
alimentos são muito
importantes para nossa
saúde, sendo ricos em fibras,
vitaminas e minerais.
Então vamos aprender
diversas receitas deliciosas
de salada para nos
mantermos saudáveis
e de quebra surpreender
a família toda?!

Salada de morango

Modelo reduzido completo da ponte

O

projeto da Ponte da Integração Brasil-Paraguai foi aprovado com louvor em ensaios de
túnel de vento, realizados neste mês
no Laboratório de Aerodinâmica das
Construções da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (LAC-UFRGS),
o mais requisitado do País para testes
em projetos arquitetônicos.
O objetivo foi analisar a ação do
vento em diversos ângulos, utilizando maquetes que simulam a estrutura
da ponte, em construção sobre o Rio
Paraná entre Foz do Iguaçu (PR) e Presidente Franco, no Paraguai. A iniciativa é do governo federal, com recursos pagos pela margem brasileira da
Itaipu e gestão do governo do Estado,
por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).
Os ensaios em túnel de vento são
feitos para pontes, edifícios e várias
outras estruturas cuja atuação do vento é relevante no seu dimensionamento e comportamento pós-construção.
Eles permitem aos engenheiros determinar a natureza e a intensidade das
pressões e forças de vento que atuam
sobre estruturas complexas ou localizadas em terrenos de condições complexas. Como Foz do Iguaçu está localizada na região com a velocidade
de ventos mais alta do Brasil, um teste como esse se torna ainda mais essencial.

A simulação foi feita sob responsabilidade do professor Acir Mércio
Loredo Souza, doutor em Engenharia
e diretor do LAC-UFRGS, e acompanhada por representantes da Itaipu
Binacional, do DER/PR, do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT), do Consórcio
Ponte Brasil-Paraguai (Única/MPB/
RMG), supervisor da obra, e do Consórcio Ponte Foz (Construbase/Cidade/Paulitec), executor dos trabalhos.
DA MAQUETE ELETRÔNICA
AO PROTÓTIPO
Até então, os ensaios vinham sendo executados em uma maquete eletrônica durante toda a fase de projeto, mas agora, com o túnel, foi possível verificar fisicamente a ação do
vento. Para realização dos ensaios foram construídos dois protótipos em
escala reduzida: um representando
parte do tabuleiro e outro com a ponte completa. Os protótipos representam em escala as formas geométricas
das estruturas, massas e resistências
dos materiais e são equipados com
sensores, para medir quaisquer deslocamentos e deformações.
No ensaio com o protótipo do tabuleiro, foram avaliadas as velocidades do vento que podem levar à instabilidade da estrutura. Um exemplo
prático: o projeto inicial da Ponte foi

alterado para incluir um guarda-corpo antisuicídio em todo o tabuleiro.
A presença dessa estrutura modifica
o comportamento da ponte em relação ao vento, e a simulação visa entender as interferências e modificações necessárias no projeto ou na própria execução para que seja mantida
a estabilidade global da construção.
O teste também permitiu verificar
a necessidade de incluir amortecedores de impacto entre as aduelas metálicas. O ensaio do túnel de vento comprovou que é possível dispensá-los.
PROTÓTIPO
No ensaio da ponte completa, são
feitas as avaliações do comportamento
não só da estrutura, mas também da
topografia local, quando submetidas
às mais variáveis cargas de vento. A
estrutura é girada de 15 em 15 graus
dentro do túnel, para que possam ser
avaliadas as ações e reações da estrutura em todas as direções dos ventos.
A cada giro é necessário construir um
novo cenário, representando o relevo
do entorno da obra. O ensaio foi realizado para confirmar, mais uma vez,
que a estrutura da segunda ponte está
sendo projetada e executada com
toda a segurança e estabilidade, de
acordo com as normas e preparada
para suportar quaisquer intempéries.
O resultado: aprovado com louvor.

REPRODUÇÃO GOOGLE

MOLHO
- 3 colheres de sopa de azeite de
oliva
- 1 colher de sopa de geleia de
morango
- 1 colher de sobremesa de vinagre balsâmico
SALADA
- Folhas verdes variadas
- 1 colher de sopa cheia de queijo gorgonzola
- 12 mini bolinhas de muçarela
de búfala
- 8 morangos
- 8 tomates cereja
- Amêndoas em lascas para polvilhar
MODO DE PREPARO:
1. Misture os ingredientes do molho até ficar homogêneo e reserve.
2. Corte os tomates e os morangos ao meio e comece a montar
a salada.
Dica: Utilize um prato de 40cm de
diâmetro e coloque folhas, queijo gorgonzola, tomates, muçarela, molho, morangos e amêndoas, nesta ordem.
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O

deputado estadual Cobra Repórter (PSD),
vice-líder do Governo,
apresentou um requerimento,
nesta segunda-feira (22), na Assembleia Legislativa, solicitando
providências para promover o
cancelamento do Carnaval 2022
no Paraná. O requerimento foi
endereçado ao governador Carlos Massa Ratinho Junior e ao
secretário estadual de Saúde,
Beto Preto.
"É evidente os tristes efeitos
do Carnaval 2020 para nosso
país e para o nosso Estado, evento que maximizou o número de
mortes por causa da proliferação do novo coronavírus. Entendo que estamos vivendo um
momento muito importante para
a manutenção da queda da taxa
de mortalidade e de contaminação no Paraná, que não pode ser
interrompida", justificou o de-

SANDRO NASCIMENTO/ALEP

Deputado Cobra Repórter solicita o
cancelamento do Carnaval 2022 no Paraná

O deputado Cobra Repórter ressalta ainda que conscientização e
responsabilidade são palavras de ordem para o momento devido
ao aumento do número de casos em países da Europa

putado em seu requerimento.
O deputado Cobra Repórter
ressalta ainda que conscientização e responsabilidade são palavras de ordem para o momento devido ao aumento do número de casos em países da Euro-

Projeto prioriza alunos órfãos
para matrículas integrais
em escolas municipais
RODRIGO FONSECA/CMC

A proposta, do Professor Euler (PSD), se aplica
às crianças órfãs de pai, mãe ou tutor legal

Com a pandemia do coronavírus, mais de 80 mil crianças
perderam o pai, a mãe ou seu responsável

Tramita na Câmara Municipal de Curitiba (CMC) o projeto
de lei que propõe prioridade de
matrícula em período integral
nas escolas municipais da capital para alunos órfãos. A iniciativa do vereador Professor Euler (PSD) justifica que mais de
120 mil crianças e adolescentes
perderam o pai ou a mãe durante a pandemia da covid-19.
A proposta inclui órfãos de
pai, mãe ou responsável legal e
também se aplica às crianças residentes em serviço de acolhimento institucional, como abrigo institucional, casa-lar ou serviço de acolhimento em família
acolhedora. Cabe ao Poder Executivo regulamentar a lei, caso
aprovada pelos vereadores e sancionada pelo prefeito. Sendo
assim, a mesma entra em vigor
na data de publicação no Diário
Oficial do Município.
"Uma das justificativas para
esta prioridade é que, quando
há o falecimento do pai, mãe ou
tutor da criança, a renda familiar tende a diminuir e, consequentemente, é comum que o
responsável pelo menor tenha
que trabalhar mais para poder

arcar com os gastos", afirma Euler. Ainda segundo o parlamentar, a escola tem função social
de assegurar um conjunto de
conhecimentos que permitam a
vida em comunidade e o exercício de cidade.
TRAMITAÇÃO
Protocolado no dia 6 de agosto, o projeto recebeu instrução
da Procuradoria Jurídica (Projuris) e parecer da Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) pela
devolução ao gabinete do vereador para que sejam feitas adequações. Se Professor Euler promover as mudanças apontadas,
o texto retorna à comissão para
novo parecer. Caso acatado, segue para análise de outros colegiados permanentes, indicados
pela CCJ de acordo com o tema
proposto.
Após essa etapa, a proposta
estará apta para a votação em
plenário, sendo que não há um
prazo regimental para a tramitação completa. Caso seja aprovada, segue para sanção do prefeito para virar lei. Se vetada, cabe
à CMC decidir se mantém o veto
ou promulga a lei.

pa, da Ásia, da África com fechamento de fronteiras e lockdown, medidas restritivas que devemos, por precaução, lutar
para que não sejam novamente
tomadas em solo paranaense.
"Pedimos o cancelamento do

Carnaval do ano que vem e uma
ampla campanha de conscientização que atinja toda a população paranaense. Peço para todos
um pouco mais de paciência,
para que continuemos com o distanciamento social, intensificando o uso de máscaras e demais
medidas sanitárias até que nossa população esteja totalmente
imunizada com 3 doses. A proliferação do vírus precisa estar
totalmente controlada em solo
paranaense, sendo afastada a
possibilidade de novas cepas.
Isso tudo para o bem das crianças nas escolas, de nossos idosos, para o bem da retomada
econômica financeira, enfim
para a garantia do futuro de nossas famílias. Conscientização e
responsabilidade são os objetivos do meu requerimento", destacou o deputado Cobra Repórter.

Publicações
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INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, situado à Rua dos Funcionários, 1323, esquina com Rua Recife, Cabral - 80.035-050 - Curitiba - Paraná. VALOR MÁXIMO: R$ 2.023.975,49
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Horóscopo do Dia
ÁRIES - O seu grande desejo de ganhar as coisas
poderá gerar uma grande
melhora nos problemas
que você tem neste momento.
TOURO - Ocorrerão nas
coisas que estão próximas
de você algumas modificações interessantes para
que você consiga fazer o
necessário.
GÊMEOS - Não dificulte
as coisas e tente manter
tudo dentro de um escopo interessante neste
momento.
CÂNCER - É possível que
venha a sofrer alguns problemas durante este período para se desenvolver
em suas emoções.
LEÃO - O que você vier a
falar para as pessoas ao
seu lado precisa ter um
pouco mais de cuidado
para evitar problemas e
estranheza.
VIRGEM - O satélite lunar se mostrará com bastante vigor neste momento, o que irá oportunizar
para o Urano fazer uma
interferência negativa em
sua constelação.
LIBRA - As coisas ficarão
menos obtusas para você
conseguir realizar aquilo
que precisa e é necessário para você quando estiver passando.
ESCORPIÃO - Tudo tende a mudar na sua vida
agora para com as questões profissionais envolvendo superiores na sua
vida. Tudo o que fizer irá
influenciar na sua vida
pessoal ainda que tente
evitar.
SAGITÁRIO - Não se
mostrará apta para conversar sobre coisas que precisem de uma análise a
longo prazo para com pessoas do signo de Gêmeos.
CAPRICÓRNIO - Vá com
uma vontade maior naquilo que acredita e precisa neste momento para
concretizar seus ideais
neste momento. Para seguir em direção as questões mais vitoriosas farão
a sua ponta de orgulho
resplandecer.
AQUÁRIO - Você irá necessitar fazer as coisas
que deseja, porém, sem
deixar de atentar-se naquilo que fundamentalmente precisa para crescer, principalmente acerca de situações mais bem
detalhadas.
PEIXES - As elementares
funções do que significa
amor estarão bem determinadas neste momento
de grandes ganhos.
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Parques Barigui e Náutico terão percurso natalino de ônibus
que conta com várias atrações
interativas, inclusive com realidade aumentada, túneis de
luz, Banda de Noéis, Anunciação do Senhor pelo Anjo
Gabriel à Maria e Santo Presépio.
Disponível também por
carro (com agendamento online) - a atração começa no
Portal de Acesso (com entrada pela BR-277) e seguirá por
um circuito de 1,4 km, até a
Rua Cândido Hartmann.

RICARDO MARAJÓ / SMCS

S

ucesso no ano passado, o percurso natalino de ônibus pelos
parques Barigui e Náutico
está de volta. A Urbanização
de Curitiba (Urbs) coloca em
operação nesta quarta-feira
(24) a linha de ônibus que
percorre as atrações de Natal
do Barigui e, no dia 4 de dezembro, a que vai até o Parque Náutico.
O drive-thru faz parte das
ações do Natal de Curitiba Luz dos Pinhais 2021 e tem
embarques no terminal do
Campina do Siqueira (rumo
ao Barigui) e do Boqueirão
(Náutico). Nos terminais, os
usuários pagam R$ 4,50 para
ida e volta - mesmo valor da
tarifa tradicional de ônibus e têm a possibilidade de fazer
a integração com outras linhas, sem a necessidade de
pagar mais uma passagem.
As linhas irão operar de
terça a domingo, até 30 de
dezembro. A operação será
suspensa nos dias 24 e 25 de
dezembro.
Haverá controle da fiscalização para liberar os veículos, que circularão apenas
com passageiros sentados. A
entrada no veículo nos terminais será por ordem de che-

O circuito pode ser percorrido também de carro, por meio de agendamento on-line

gada e é obrigatório o uso de
máscara.
A previsão é que até o fim
da temporada, 32,9 mil pessoas façam o circuito de ônibus nos dois parques. No ano
passado, mesmo com a pandemia, 6 mil pessoas fizeram
o passeio.
PARQUE BARIGUI
A linha especial X50 Natal Parque Barigui tem ponto
inicial de embarque no Terminal Campina do Siqueira, per-

corre os 1,4 km de programação dentro do parque e volta
para o terminal. O primeiro
horário de saída é 18h30 e o
último, às 21h30.
Os ônibus, tipo jardineira,
com capacidade para 36 passageiros sentados, são iluminados com lâmpadas LED e
fazem o trajeto com uma velocidade máxima de 10 km/
h, para que os passageiros
possam acompanhar as atrações e tirar fotos. Há frota
extra de ônibus que pode ser

acionada em caso de demanda. A linha vai operar, inicialmente, com um carro a cada
15 minutos.
O Barigui conta com a árvore mais alta do Natal de
Curitiba. Localizada em uma
ilhota artificial no lago, a estrutura de 22 metros de altura recebeu 54 mil pontos de
luz LED na cor verde e é uma
das principais atrações do local. O drive-thru de ônibus
também vai percorrer o Caminho de Luz Copel Telecom,

PARQUE NÁUTICO
Já a X51 Linha Natal Parque Naútico estreia em 4 de
dezembro. Os ônibus convencionais, com capacidade para
26 passageiros sentados, têm
saída inicial às 19h do Terminal Boqueirão e também funcionam até 21h30. Saída a
cada 15 minutos.
O Caminho de Luz do Parque Náutico margeia o belo
lago, que reflete o brilho e o
encanto do parque que faz
divisa com São José dos Pinhais. O circuito percorre 1,5
km e inclui estações com
apresentações de presépio
vivo, anjos de luz, árvore de
Natal e estruturas do local iluminadas com microlâmpadas
(pórticos, passarela e torre).

16

23 DE NOVEMBRO DE 2021

ANOXXIX•Nº3787

SOCIAL
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Valdir Rossoni

Daniele Karam

Entrega do Jubileu de Ouro, em
comemoração aos cinquentenários
de 2021 do Clube Curitibano

Cumprimentos do jornal
ao deputado federal Valdir
Rossoni que, aniversaria
nesta terça-feira (23).
Desejo a você paz,
prosperidade e alegrias
sempre! Parabéns!

Gostaria de homenagear
Daniele Karam aniversariante
dessa segunda-feira (22), que é
Controller na empresa Opet e
uma pessoa maravilhosa.
Que Deus a abençoe e
te proteja sempre!

Renata Bueno

César Kulpa

A esquerda o presidente do Clube
Curitibano Joaquim Miró e sua esposa
Maria Cristina Miró; A direita o engenheiro
Péricles de Souza Bond esposo de minha
querida irmã Cibele Karam Bond

A sorridente Renata Bueno
soprou as velinhas nessa
segunda-feira (22).
Desejo muita felicidade,
realizações e saúde em sua vida.

Augusto Choinastki

Parabéns meu especial amigo
marceneiro Augusto Choinastki de
São José dos Pinhais que, celebra
mais um ano ao lado de sua linda
família nessa quarta-feira (22).
Desejo muita saúde, alegrias e
conquistas a você!

César Kulpa, nosso especial
amigo, empresário de Pinhais,
proprietário da Romanha Massas
e rotariano, espero que esta data
lhe traga muitas alegrias e o faça
sorrir do princípio ao fim.
E que assim seja em
todos os dias da sua vida!

Gabriela Pereira

Felicidades à Gabriela Pereira,
designer e estilista,
que aniversaria nesta
terça-feira (23).
Desejo a você muita
paz, amor e saúde!

Aconteceu na última sexta-feira
(19) a entrega do Jubileu de Ouro, em
comemoração aos cinquentenários de
2021 do Clube Curitibano. Além da
medalha e do certificado, os associados puderam aproveitar um jantar
delicioso e matar a saudade dos amigos, depois de tanto tempo longe, por
conta da pandemia.

Péricles Boni foi homenageado
com a medalha como sócio do
Clube Curitibano há 50 anos

Luciana Tavares

Ogier Buchi

Luciana Tavares, ex-Miss Pinhais,
gostaria de te dar os parabéns
pelo seu aniversário comemorado
nessa segunda-feira (22).
Desejo a você muita saúde,
paz, alegria, prosperidade,
amor, e uma infinidade
de coisas maravilhosas!

Quero parabenizar meu querido
amigo, jornalista e apresentador,
Ogier Buchi que aniversariou
nessa segunda-feira (22). Desejo a
você apenas coisas boas, muita
saúde, paz e alegria! Parabéns!

