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Governador entrega 42 caminhonetes
para reforçar trabalho
de vigilância ambiental

Curitiba

Servidores, aposentados e pensionistas
podem economizar no Armazém da Família

ARI DIAS/AEN

RICARDO MARAJÓ/SMCS

PÁGINA
PÁGINA 55

Ratinho Junior destacou que, ao mesmo tempo que combate a pandemia de Covid-19, o Governo
do Estado estrutura outras áreas da Saúde que prestam atendimentos essenciais à população

PREVISÃO
DO TEMPO
DIVULGAÇÃO

PÁGINA
PÁGINA 88

Os armazéns oferecem produtos com preços até 30% menores do que os praticados no mercado

Mutirões de Saúde diminuem
em 70% a demanda de pacientes
esperando por consultas e exames
de especialidade em Pinhais

Deputado Romanelli
homenageia presidente do
BRDE e destaca apoio ao
desenvolvimento do Paraná

PMP

CLEVERSON LIMA

PÁGINA 4

PÁGINA 8

Máxima 28 graus e mínima
18 graus em Curitiba e RMC.
Na imagem Antonina

Dólar/Euro Cotações (em R$)
MOEDA

COMPRA

VENDA

Euro

6,120

6,122

Dólar Com.

5,440

5,441

Dólar Tur.

5,457

5,587

O mutirão de 2021 teve um novo formato, devido
à pandemia, e foi todo custeado com recursos da Prefeitura

"Aprovamos esta homenagem em reconhecimento ao trabalho realizado
pelo Lipski em favor do desenvolvimento do Paraná", destacou Romanelli

Os perigos do calor:
Saiba como evitar a
insolação e a desidratação
PÁGINA 6

DIVULGAÇÃO

Nesta quinta-feira, a
aproximação de uma nova
frente fria reforça a condição de tempo instável sobre
o Paraná. São esperadas pancadas de chuva forte, com
raios e não se descarta até
a ocorrência de alguns vendavais e risco para a ocorrência de granizo. O calor
ameniza de forma bem expressiva, pois as temperaturas apresentam declínio em
função do tempo mais instável.

O ideal é ter
uma ingestão de
dois a três litros
de água por dia
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Lei garante o bloqueio
de ligações de telemarketing

Bastidores

Regulamentação do uso de aparelhos
de radiologia é reapresentada na CMC

Texto aprovado pela Assembleia Legislativa impede que empresas façam
chamadas para vender produtos e serviços para números bloqueados

CANVA

DIVULGAÇÃO

Apresentado em 2017 e arquivado em dezembro de 2020,
devido ao fim da legislatura passada, a proposta de lei que regulamenta o uso dos aparelhos de radiologia no município foi reapresentado na Câmara Municipal de Curitiba (CMC) no ano
passado. A matéria tramita atualmente pelas comissões permanentes, aguardando parecer do colegiado de Constituição e Justiça (CCJ). Conforme o projeto os equipamentos de radiação
ionizante - usados no rádio-diagnóstico e radioterapia em clínicas, hospitais e laboratórios de Curitiba - só poderão ser operados por técnicos ou tecnológos em radiologia. O profissional
técnico é aquele que atende a lei federal 7.394/1985 e o tecnólogo em radiologia, aquele que for graduado em Tecnologia em
Radiologia, conforme a resolução 02/2012 do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia.

Lei da logística reversa nas compras públicas
é regulamentada pelo Governo

O governador Carlos Massa Ratinho Júnior assinou na segunda-feira (17) o Decreto 10.086/2022 que regulamenta, no
âmbito estadual, a nova Lei federal de Licitações e Contratos
(Lei nº 14.133/21). De acordo com o Poder Executivo a iniciativa
tem o objetivo de promover um ambiente íntegro e confiável
para as novas negociações, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover maior transparência, efetividade e eficácia nas contratações de obras e serviços pelo Governo do Estado.

Curitiba pode ganhar novo Polo Gastronômico
e Cultural na Wenceslau Braz

ramita na Câmara Municipal de Curitiba (CMC) um projeto
de lei que visa instituir o Polo Gastronômico e Cultural do Eixo
Esportivo da avenida Presidente Wenceslau Braz. A proposta,
de Oscalino do Povo (PP), abrange a região compreendida entre
a avenida República Argentina e a Linha Verde, incluindo os
bairros Lindoia, Fanny, Guaíra, Parolin, Portão e Novo Mundo.
"Recentemente, foi implantada a Feira Noturna na avenida Wenceslau Braz, na altura do Colégio Estadual Dom Áttico Euzébio
da Rocha, com diversas barracas de alimentos típicos e produtos hortifrutigranjeiros. Além da feira, há os restaurantes e pizzarias da região e renomadas padarias e confeitarias, que proporcionam à população um local de encontro de amigos, famílias e até mesmo reuniões de trabalho", justifica o vereador.

Deputado Goura diz que ação do MPPR para suspender repasse
da Petrobras atende demandas da Comissão de Meio Ambiente
O deputado estadual Goura (PDT) disse, nesta quarta-feira
(26), que os pedidos do Ministério Público do Paraná (MPPR)
de suspensão dos repasses ao Governo do Paraná dos valores
do acordo firmado com a Petrobras para o pagamento da indenização por danos ambientais pelo vazamento de petróleo no Rio
Iguaçu, em Araucária, em julho de 2000, e que sejam revistas as
nomeações para o Conselho de Recuperação dos Bens Ambientais Lesados (CRBAL) do Fundo Estadual de Meio Ambiente
(Fema), atendem as demandas feitas pela Comissão de Ecologia,
Meio Ambiente e Proteção aos Animais da Assembleia Legislativa do Paraná, no ano passado.

27 de Janeiro

Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto; Dia
da Elevação do Brasil Vice-Reinado (1763); Dia de Santa Ângela
Mérici.

O desbloqueio total das chamadas pode ser feito a qualquer momento
no mesmo espaço eletrônico onde foi realizado o cadastro inicial

O

telefone toca e do outro
lado da linha o atendente de telemarketing
insiste em oferecer um produto
ou serviço que você não quer. É
difícil encontrar alguém que não
tenha recebido uma dessas ligações indesejadas. Aliás, uma só
não.
Algumas empresas são tão
insistentes, ligando repetidamente, que muita gente já nem
atende mais ligações de números desconhecidos. Para acabar
com esse transtorno a Assembleia Legislativa do Paraná aprovou a lei do bloqueio de telemarketing.
Desde 2009, você pode incluir seu número de telefone no
Cadastro para o Bloqueio do
Recebimento de Ligações de Telemarketing. De acordo com a lei
16.135, em até 30 dias após o
cadastro as empresas de telemarketing ou outros estabelecimen-

tos que utilizem deste serviço,
incluindo institutos de pesquisa, ficam impedidos de fazer ligações para os números cadastrados.
O serviço é oferecido gratuitamente pelo Procon/PR. Basta
acessar o site da instituição e
clicar na aba Bloqueio de Recebimento de Ligações de Telemarketing. Para fazer o cadastro,
além do número a ser bloqueado, é preciso informar o nome
completo, RG, CPF e endereço
do titular da linha. O serviço
não bloqueia ligações de entidades filantrópicas que solicitam
doações por telefone.
Mesmo cadastrado no bloqueio, o cliente tem a opção de
permitir chamadas de telemarketing das empresas que desejar.
Para isso, é preciso preencher
um Termo de Autorização. No
entanto, essa autorização não
pode ser uma obrigação para

compra de produtos e serviços.
O desbloqueio total das chamadas pode ser feito a qualquer momento no mesmo espaço eletrônico onde foi realizado o cadastro inicial.
Caso você continue recebendo chamadas indesejadas mesmo depois do bloqueio, pode
fazer a denúncia pelos canais de
atendimento do Procon/PR. As
empresas que insistirem nas ligações de telemarketing estão
sujeitas às punições previstas no
Código de Defesa do Consumidor, como multa, cassação de licença e até suspensão temporária das atividades.
Essa e outras leis de defesa
dos direitos dos consumidores
podem ser consultadas no site
da Assembleia Legislativa do
Paraná ou ainda no aplicativo
Agora é Lei no Paraná. Baixe o
app na loja de aplicativos do seu
celular.
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Quatro Barras

Crianças com 11 anos serão vacinadas
contra a Covid-19 nesta quarta e quinta-feira

A

Prefeitura de Quatro
Barras iniciou nesta
quarta-feira (26) e
quinta-feira (27) a vacinação
de crianças com 11 anos, contra a Covid-19. O imunizante
estará disponível nas três
principais Unidades de Saúde
da cidade - na Sede, Jardim
Menino Deus e Borda do Campo - das 13h30 às 16h.
Pais ou responsáveis, além
de acompanhar a criança, deverão portar Cartão do SUS
atualizado; Carteirinha de Vacinação e outros documentos
da criança; comprovante de
residência; documento de
identificação pessoal e o termo de vacinação devidamente assinado, que está disponível nos pontos de imunização
indicados às crianças.

DIVULGAÇÃO

Após imunizar crianças com deficiências, acamadas e com comorbidades, campanha chega ao público infantil
geral, por ordem decrescente de idade. Imunizante estará disponível nas três principais Unidades de Saúde

A este grupo vem sendo utilizado o imunizante
pediátrico da Pfizer, que será aplicado em duas doses

teve início já na segunda-feira (24) e terça-feira (25) com
a imunização de crianças com
deficiências, acamadas ou
com comorbidades.
A este grupo vem sendo
utilizado o imunizante pediátrico da Pfizer, que será aplicado em duas doses, com intervalo de oito semanas entre
as aplicações. Por ser destinado ao público infantil, a vacina tem especificidades como
dosagem, composição, prazo

IMUNIZANTES
De acordo com informações da Secretaria Municipal
de Saúde, dois imunizantes
serão utilizados para a vacinação do público infantil, que

de armazenagem, manejos
para diluição e com orientação de insumos (seringas e
agulhas) diferentes em relação
ao imunizante para pessoas
com mais de 12 anos.
O próprio frasco da vacina já apresenta diferenciais,
como a tampa na cor laranja,
para facilitar a identificação
pelas equipes de vacinação,
familiares ou responsáveis
que irão acompanhar as crianças durante a imunização.

Ao grupo de crianças na
faixa etária dos 11 anos, que
são o público-alvo da campanha nesta quarta e quinta-feira, será utilizado o imunizante Coronavac, também aprovado pela Anvisa, com intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda dose.
A vacinação infantil é recomendada pela Sociedade
Brasileira de Pediatria e pela
Sociedade Brasileira de Imunizações, além dos governos
de cerca de 30 países, que já
iniciaram a imunização em
crianças, incluindo o Brasil.
ORIENTAÇÕES
Se a criança teve Covid-19
recentemente será necessário
aguardar um período mínimo
de 30 dias após o início dos
sintomas ou da testagem positiva para o vírus. Além disso, se a criança recebeu qualquer vacina nos últimos dias,
os pais ou responsáveis deverão aguardar 15 dias para que
ela possa ser imunizada con-

tra o coronavírus. A campanha de vacinação ao público
infantil em Quatro Barras seguirá por ordem decrescente
de idade, ou seja, de 11 para
5 anos, conforme o recebimento de novos lotes destinados pelo Governo do Estado.
CONFIRA OS LOCAIS
DE VACINAÇÃO:
UNIDADE DE
SAÚDE DA SEDE
End. Rua Antônio Thomaz
Bittencourt, 116, Centro.
Tel. (41) 3671-8800, ramais
8851 ou 8858
UNIDADE DE SAÚDE DO
JARDIM MENINO DEUS
End. Rua Carlos Sbrissia,
1230, Jd. Menino Deus.
Tel. (41) 3671-8800, ramais
7961 e 7659
UNIDADE DE SAÚDE DA
BORDA DO CAMPO
End. Rua Valentin Andreatta, 1300, Pinheirinho.
Tel. (41) 3671-8800, ramais
7902 e 7704

Inscrições abertas para a 10ª edição do Festival de Cinema Pinhais
O festival contará com exibições gratuitas e acessíveis para toda população
tistas, produtores, diretores, distribuidores, público
e entidades culturais de
todo o território nacional e
divulgar e estimular artistas
a produzir e apreciar Clipes
Musicais.
As exibições do 10º Festival de Cinema de Pinhais
(FESTCINE) acontecerão de
forma online, por meio do
Youtube SEMEL - Cultura,
Esporte e Lazer Pinhais, de
25 a 30 de abril . Após a premiação, no dia 30 de abril,
os filmes serão exibidos no
Auditório Municipal Márcio José Moro (Centro Cultural Wanda dos Santos

PMP

Até o dia 20 de fevereiro
estão abertas as inscrições
para o 10º Festival de Cinema de Pinhais (Festcine).
Poderão participar as produções amadoras, alternativas, independentes ou profissionais de cinema, inéditas ou não, de todo o território brasileiro, com criação
a partir de 2018.
O evento é promovido
pela Secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer e entre os
objetivos visa despertar e
estimular o interesse do
público escolar e da população pela sétima arte; estimular o desenvolvimento
do mercado para os amadores que atuam na área; proporcionar possibilidades
para novos talentos; promover o intercâmbio entre ar-

As inscrições podem ser feitas até dia 20 de fevereiro, às 23h59

Mallmann) e no auditório
do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), de 2
a 6 de maio.
SERVIÇO
A inscrição e o regulamento podem ser acessados no
link http://www.pinhais.
pr.gov.br/evento/118/ Mais
Informações pelos telefones
3912-5241 e 99225-8389, ou
pelo e-mail festcinepinhais
@gmail.com
As inscrições podem ser
feitas até dia 20 de fevereiro,
às 23h59. O resultado da seleção e divulgação do cronograma de exibições será publicado até 5 de abril.

4

27 DE JANEIRO DE 2022

ANOXXIX•Nº3797

GERAL / INSTITUCIONAL

Mutirões de Saúde diminuem em 70% a demanda de pacientes
esperando por consultas e exames de especialidade em Pinhais

2

6.224, esse foi o número de pessoas que
tiveram a oportunidade de serem atendidas pelos
mutirões de saúde em Pinhais,
desde que eles iniciaram em
2017. Ao todo sete mutirões
levaram à população 13 especialidades médicas e 8 tipos
de exames especializados de
imagem.
Ao longo destes anos, os
mutirões de saúde têm sido
utilizados como uma ferramenta que auxiliou a diminuição da demanda reprimida de
consultas e exames especializados, agilizando o atendimento da população. Em se
tratando de consultas especializadas, por exemplo, em
2017 eram 24.104 pessoas
aguardando atendimento especializado e até final de 2021
esse número era de 7.295, ou
seja, uma redução de quase
70%.
Os atendimentos de consultas e exames especializados são de responsabilidade
do Estado, mas o município
se antecipa com os mutirões,

PMP

Esses atendimentos são de responsabilidade do Estado, mas o município promove parcerias com instituições e também realiza a compra de consultas e exames especializados

O mutirão de 2021 teve um novo formato, devido
à pandemia, e foi todo custeado com recursos da Prefeitura

promovendo atendimento
por meio de parcerias com
faculdades e prestadores, ou
com compra de consultas e
exames. "Os mutirões de saúde tiveram início no ano de
2017, com objetivo de oportunizar atendimento médico e
de exames especializados aos
usuários que aguardam em filas de espera, com atendimento ofertado no próprio município, sem que os usuários

precisem se deslocar para receberem os atendimentos",
explica a diretora do Departamento de Controle, Avaliação
e Auditoria, Samira Raduan
dos Santos.
A Secretaria Municipal de
Saúde havia programado um
mutirão para março de 2020,
que precisou ser suspenso devido à chegada da pandemia da
Covid-19. Durante o ano de
2021, foi realizado em um for-

mato diferente, com agendamentos ao longo do ano. Só
no ano passado foram mais de
13 mil agendamentos para
exames de ultrassonografia,
colonoscopia e endoscopia e
consultas de ortopedia, pneumologia, coloproctologia, urologia e gastroenterologia. "O
mutirão de 2021 teve um
novo formato, devido à pandemia, e foi todo custeado
com recursos da Prefeitura",
esclarece Samira.
Nos anos anteriores foram
ofertadas as especialidades de
nutrição, psicologia, endocrinologia, oftalmologia, vascular, ortopedia, dermatologia,
pequenas cirurgias, reumatologia, psiquiatria, neurologia,
fonoaudiologia, cardiologia.
Além disso, foram disponibilizados exames de ultrassonografia de vias urinárias; ultrassonografia de abdome total;
ultrassonografia transvaginal;
ultrassonografia mamária; ultrassonografia de articulação;
ultrassonografia de próstata;
ultrassonografia de pélvica;
ultrassonografia de tireoide.

ABSENTEÍSMO
Um grande problema enfrentado nesses mutirões é o
absenteísmo, que são as faltas dos usuários. Mesmo com
prévia confirmação, as ausências ocorrem nas consultas e
exames agendados. A diretora Samira ressalta que o absenteísmo traz o desinteresse
do prestador em manter o credenciamento junto ao Município e ou Estado.
Segundo ela, o usuário
que realmente necessita da
consulta deixa de ser atendido em tempo hábil, elevando
assim o tempo de espera. A
questão de faltar à consulta e
exames prejudica todas as
pessoas, as que faltam e as
que esperam por atendimento. Nos seis primeiros mutirões, as faltas chegaram a
30%, ou seja, pessoas que
confirmaram e não compareceram no dia agendado. Se
você tem uma consulta ou
exame agendado e não tem
como comparecer, procure a
Unidade de Saúde da sua região para comunicar.
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Evento acontece em março e vai contemplar a temática de uma forma bastante diversa.
Além de unir arte e cultura, também terá um
viés científico, com a presença de pesquisadoras. Inscrições abrem em 3 de fevereiro.

UNICENTRO

Primeira Bienal de Arte da Unicentro
trará mulheres como protagonistas

Governador entrega 42 caminhonetes para
reforçar trabalho de vigilância ambiental
O

Governo do Estado
está renovando a frota de campo das equipes de Vigilância Ambiental
da Secretaria de Estado da
Saúde, que há mais de 10 anos
não era atualizada. Nesta
quarta-feira (26), o governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou 42 caminhonetes modelo L200, que vão reforçar trabalhos como a captura e transporte de animais
peçonhentos e a aspersão de
inseticidas para controle de
vetores, o chamado fumacê.
Os veículos vão atender
todo o Paraná e serão disponibilizados aos Núcleos de
Vigilância Entomológica, às
equipes de campo da Coordenadoria de Vigilância Ambiental e à Seção de Apoio Logístico de Insumos e Equipamentos. O investimento da
Secretaria de Saúde é de R$ 7

ALESSANDRO VIEIRA/SEDEST

Veículos serão utilizados para trabalho de campo das equipes, que envolve a captura e transporte de animais peçonhentos, ações de
combate a vetores biológicos e investigação epidemiológica, e para a aspersão de inseticidas para controle de vetores, o chamado fumacê

Ratinho Junior destacou que, ao mesmo tempo que combate
a pandemia de Covid-19, o Governo do Estado estrutura outras
áreas da Saúde que prestam atendimentos essenciais à população

milhões. Ratinho Junior destacou que, ao mesmo tempo
que combate a pandemia de
Covid-19, o Governo do Estado estrutura outras áreas da
Saúde que prestam atendimentos essenciais à população.

"O trabalho da Vigilância
Ambiental às vezes não é perceptível para o público, mas
é fundamental, por exemplo,
no controle da dengue e de
outras doenças causadas por
animais e outros vetores biológicos", disse.

Curitiba

Equipes da Prefeitura de Curitiba trabalharam, nesta quartafeira (26), na desobstrução de canais de águas pluviais na Vila 29
de Outubro, no Caximba. Com as
chuvas da semana passada, o escoamento da água foi impedido
pelo lixo e entulho que entupiram os locais. São essas estruturas que dão vazão das águas pluviais para as cavas dos rios Iguaçu e Barigui. O trabalho foi realizado de forma emergencial em
vias transversais à Avenida do
Comercio e a Rua Pedro Lazares.
"Nossa preocupação é garantir a desobstrução dos canais para
que a rua fique seca, dando mais
conforto aos moradores e evitando novo acúmulo de água, diante
da previsão de novas chuvas a
partir desta quarta-feira (26/1)",
explica o engenheiro civil José
Hidalgo Neto, supervisor do Distrito de Manutenção Urbana da
Regional do Tatuquara.
Segundo Hidalgo Neto, a instabilidade dos terrenos e a falta
de drenagem no local são fatores
que dificultam a manutenção da
área de ocupação irregular.
É um cenário que vai mudar
com o Programa de Gestão de Risco Climático do Bairro Novo do
Caximba, que já está em andamento desde 2020, com a elaboração de projetos executivos e a

RICARDO MARAJÓ/SMCS

Equipes de manutenção urbana retiram
entulhos e drenam canais pluviais no Caximba

As obras vão ocupar áreas vazias,
próximas ao terreno em que hoje
funciona a Horta Comunitária
ação de plantão social da Cohab,
por meio do Escritório Local (ELO),
inaugurado em novembro de 2021.
INTERVENÇÃO
SOCIOAMBIENTAL
Entre as obras programadas
para o local, estão intervenções de
macro e microdrenagem em toda
a extensão da Vila 29 de Outubro,
instalação de rede de esgoto, pavimentação viária, iluminação pública e paisagismo, além de relocação de 1.147 famílias e a regularização fundiária de mais 546 unidades habitacionais. É o maior programa socioambiental em execução no país atualmente, com investimentos de 43 milhões de euros
financiados pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD).
A primeira licitação de obras

do programa deve ser publicada
já em fevereiro, para a construção de 752 novas casas. Nessa
primeira fase, não haverá relocação de moradores. As obras vão
ocupar áreas vazias, próximas ao
terreno em que hoje funciona a
Horta Comunitária.
"As ações de manutenção urbana no local, até a execução das
obras, devem ser feitas de forma
pontual, uma vez que já há um
grande investimento previsto
para essa área. Teremos um novo
Caximba, com moradia digna e
serviços públicos ampliados", explica o presidente do Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano
de Curitiba (Ippuc) e secretário
do Governo Municipal, Luiz Fernando Jamur.
O programa vai trazer reforço
às ações municipais que já são desenvolvidas no local, como o
CRAS, Unidade de Saúde, escola
municipal e creche. Até mesmo
durante as obras, a comunidade
vai ser beneficiada com a geração de empregos - estimados em
15 mil ao longo de cinco anos de
execução dos projetos. Estão previstas capacitação para moradores interessados em trabalhar nas
intervenções e em ações complementares, como suporte às empreiteiras que vão atuar no projeto.

"As equipes são responsáveis pela rastreabilidade e por
fazer o fumacê para diminuir
o número de insetos. São
ações feitas geralmente em
áreas rurais, nos rincões onde
o acesso é mais difícil. Por isso
é importante manter a frota
atualizada", afirmou o governador. "É a maior renovação
da história de viaturas e equipamentos para esses profissionais, colocando a estrutura
da Saúde mais próxima da
população".
O secretário estadual da
Saúde, Beto Preto, explicou
que parte da frota já é bastante
antiga e teve um uso intenso.
Com a chegada das novas caminhonetes, as mais antigas de 1998, 2007 e 2008 - serão
recolhidas. "Alguns carros que
fazem fumacê no Interior do
Estado estão com 25 anos de
uso. Passam mais tempo em

manutenção nas oficinas do
que prestando trabalho. Temos
que renovar, esse é momento", disse.
"São automóveis novos
que suportam o peso das bombas de fumacê. Também temos carros que ficarão centralizados para a investigação de
febre do Nilo, febre amarela,
para a busca de macacos e
morcegos infectados. Toda
essa investigação epidemiológica do Paraná é reforçada
com essa renovação", explicou.
Os veículos ficarão lotados em seis Regionais de Saúde (RS) que têm escritórios de
entomologia, para atendimento de todo o Estado. Eles
ficarão nos escritórios de Porto Rico (na 14ª RS), Guaíra
(20ª RS), Foz do Iguaçu (9ª
RS), Maringá (15ª RS) e Jacarezinho (19ª RS).
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Os perigos do calor: Saiba como
evitar a insolação e a desidratação
Médica emergencista explica os sintomas e quando procurar um pronto atendimento
ente fica com dificuldade de
se comunicar", relata a médica emergencista.
Assim como a insolação,
uma desidratação muito grave pode também levar a um
coma e até parada cardiorrespiratória. "Então, a nossa maior preocupação é não deixar
o paciente com sintomas graves de desidratação", afirma.

DIVULGAÇÃO

N

o verão, muitas pessoas querem aproveitar os dias de calor ao
máximo, seja na praia, em um
clube ou no parque. Mas, a
exposição excessiva ao sol
pode acabar atrapalhando a
diversão ao provocar uma insolação, que é o aumento da
temperatura corporal. "É muito comum no verão a pessoa
exagerar na exposição ao sol
e isso pode leva à insolação,
que ocorre justamente pelas
altas temperaturas", alerta a
Dra. Maria Luiza dos Reis
Branco, médica emergencista
do Pronto Atendimento do
Hospital São Vicente Curitiba.
Geralmente, as pessoas associam a insolação a queimaduras solares, porém a maioria dos sintomas estão relacionados à desidratação, explica a médica. Os principais são
dores de cabeça, tontura, náuseas, pulso acelerado, dificuldade para enxergar, sonolência, mal-estar e diminuição
da urina.
Ao perceber esses sintomas, a recomendação é procurar um pronto atendimento para avaliar se é uma insolação leve, moderada ou grave. "Normalmente, são leves
e moderadas e a principal re-

O ideal é ter uma ingestão de dois a três litros de água por dia

comendação de tratamento é,
além de diminuir a temperatura corporal, também aumentar a hidratação com água
e fazer compressas úmidas
nas axilas, pernas, face e onde
estiver com sintoma mais intenso", orienta. Porém, em
casos graves, ainda é necessária uma hidratação endovenosa para conseguir repor os
líquidos.
Quando uma pessoa está
muito desidratada e com uma

temperatura corporal muito
alta, existe o perigo de coma,
crises convulsivas, distúrbios
neurológicos graves, e em casos muito extremos, pode causar a morte. "Tontura excessiva, pele muito seca, lábios
secos e confusão mental são
os sintomas mais graves e que
requer um pronto atendimento", salienta a Dra. Maria Luiza dos Reis Branco.
Mesmo que não esteja exposta ao sol ou calor, uma

pessoa ainda pode sofrer desidratação. Quando é leve,
costuma causar boca seca,
dor de cabeça, sonolência e
cansaço. "Já na desidratação
moderada e grave, principalmente a grave, o paciente
apresenta pressão arterial
muito baixa, sede excessiva,
confusão mental, respiração
rápida, dificuldade para manter controle neurológico, a frequência cardíaca normalmente aumenta bastante, o paci-

IMPORTÂNCIA DE BEBER
ÁGUA O DIA INTEIRO
A Dra. Maria Luiza dos
Reis Brancos ressalta a importância da água para evitar problemas como esses. "O ideal
é ter uma ingesta de dois a
três litros de água por dia e
precisamos que seja distribuído ao longo do dia", lembra
ela. Também não é recomendado consumir alimentos
quentes ou condimentados
quando se está exposto ao
sol, que deve ser evitado entre às 10h e 16h.
"Temos que aumentar bastante a ingestão de água nesta época do ano porque as
temperaturas altas fazem perder mais líquidos pelo suor,
especialmente em pessoas
mais idosas", reforça a médica emergencista do Pronto
Atendimento do Hospital São
Vicente Curitiba.

Plano Municipal de Internet 5G Para Todos pode ser criado em Curitiba
Tramita na Câmara Municipal de Curitiba (CMC) um
projeto de lei que visa implementar na capital o Plano
Municipal de Internet 5G para
Todos. De autoria do vereador
Nori Seto (PP), a proposta
busca garantir o acesso à tecnologia sem distinção, acabando com áreas de acesso
precário ou sem acesso à internet.
A internet 5G é definida
como o padrão de tecnologia
de quinta geração de transporte de dados via radiofrequência. O projeto de Seto
coloca como diretriz para o
Município o incentivo à implantação da tecnologia nas
unidades das redes municipais
de ensino e de saúde, em áreas onde o acesso à internet
seja precário.

CARLOS COSTA/CMC

O projeto, de Nori Seto (PP), pretende proporcionar mais acesso à internet e inclusão digital em Curitiba, a partir de equipamentos públicos

Prefeitura teria a diretriz de incentivar a disponibilização
de internet 5G nos equipamentos públicos

Além destes, também deverá ser incentivada a implantação da internet 5G em equipamentos públicos como praças, parques, entre outros, localizados em áreas socialmente vulneráveis e que não disponham de acesso rápido, estável e de qualidade.

A proposta remete à lei federal 13.116/2015, que estabelece normas gerais aplicáveis ao processo de licenciamento, instalação e compartilhamento de infraestrutura
de telecomunicações, para
lembrar que há previsão de as
obras de infraestrutura de in-

teresse público comportarem
a instalação de infraestrutura
para redes de telecomunicações e de redes 5G.
Por fim, o texto especifica
que o licenciamento das instalações da rede 5G poderá ser
preferencial em relação a outros processos, uma vez que
a internet 5G é considerada
serviço de utilidade pública e
de relevante interesse social.
Nori Seto deixa a cargo do
Poder Executivo regulamentar
a proposta no que couber
mais detalhamento.
"A quinta geração da internet será levada a leilão e estima-se que ela entre em funcionamento em julho de 2022.
Esta tecnologia tem potencial de alçar a vida cotidiana a
outro nível de conforto e qualidade, bem como, transfor-

mar a forma como as cidades
são pensadas, construídas e
vividas", analisa Nori Seto em
sua justificativa.
"Graças ao 5G, as casas
serão equipadas com dispositivos de inteligência artificial
conectados a sensores que
assim, compreenderão as necessidades dos moradores e se
comunicarão, em tempo real,
com os sistemas de saúde,
compras e serviços. As cidades, por sua vez, serão mais
inteligentes e cada vez mais
interativas", completa o parlamentar.
Caso aprovada pelos vereadores e sancionada pelo
prefeito, a proposta se torna lei e entra em vigor 90
dias após sua data de publicação no Diário Oficial do
Município.
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ANOXXIX•Nº3797

Mais 124 mil doses de reforço
contra Covid-19 chegam ao Paraná
O voo LA-3157, que trazia os imunizantes, pousou no Aeroporto Internacional Afonso Pena,
em São José dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba), às 7h50
para que essas vacinas, juntamente com as pediátricas,
cheguem nesta quarta-feira às
Regionais, para que finalizemos a semana vacinando muitos paranaenses", disse o secretário de Estado da Saúde,
Beto Preto.

SESA

U

ma remessa com
124.020 vacinas da
Pfizer/BioNTech chegou ao Estado no início da
manhã desta quarta-feira (26).
De acordo com o 79.º Informe Técnico do governo federal, a nova remessa é destinada à dose de reforço da população acima de 18 anos.
O voo LA-3157, que trazia os imunizantes, pousou no
Aeroporto Internacional Afonso
Pena, em São José dos Pinhais
(Região Metropolitana de Curitiba), às 7h50. Eles foram
encaminhados para o Centro
de Medicamentos do Paraná
(Cemepar), em Curitiba, para
conferência e armazenamento e durante o dia serão des-

De acordo com o 79.º Informe Técnico do governo federal, a nova
remessa é destinada à dose de reforço da população acima de 18 anos

centralizados para as Regionais de Saúde. "O Cemepar
recebeu 337 mil vacinas, se

contarmos com a remessa que
chegou de madrugada. Nossas
equipes não pararam ainda

VACINÔMETRO
Segundo os dados do Vacinômetro nacional, o Paraná
já aplicou 19.597.340 vacinas
contra a Covid-19, sendo
9.132.164 primeiras doses
(D1) e 8.538.309 segundas
doses (D2) ou doses únicas
(DU). O Estado registra ainda
a aplicação de 161.635 doses
adicionais (DA) e 2.047.678
doses de reforço (DR).

Janeiro Roxo alerta para conscientização sobre a hanseníase
DIVULGAÇÃO

Doença estigmatizada ainda é cercada por mitos, mas tem tratamento e cura

Ao longo dos tempos, a
hanseníase foi cercada por
mitos e preconceitos. Neste
ano, para a campanha comemorada no dia 30, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) estabeleceu o tema
"Precisamos falar sobre Hanseníase", devido a necessidade de informação sobre a doença. O objetivo é chamar a
atenção das pessoas para a
doença, que tem tratamento
e cura, além de combater o
estigma e discriminação em
países endêmicos.
A hanseníase é uma doença infecciosa causada pela
bactéria Mycobacterium Leprae, também conhecida
como bacilo de Hansen (em
homenagem à Gerhard Hansen, o médico e bacteriologista norueguês descobridor da
doença, em 1873). O bacilo
se reproduz lentamente e o
período médio de incubação
e aparecimento dos sinais da
doença é de aproximadamente cinco anos, de acordo com
informações da Organização
Pan-Americana da Saúde
(Opas). Hoje, graças ao avanço da ciência, a enfermidade
tem cura. Para a coordenadora e especialista no curso de

É de suma importância o diagnóstico em estágio inicial

Enfermagem da Unopar, Monica Okada, é importante saber sobre o modo de reconhecê-la, além dos procedimentos que podem ser adotados
para a recuperação. "Apesar
do contágio acontecer pelas
vias respiratórias, a hanseníase tem uma evolução lenta
no organismo. Por esse motivo, ela acaba se tornando uma
doença crônica, sendo possível observar uma série de lesões em regiões como a pele
e mucosas, além disso, ocorre a atrofia de mãos e pés e
uma acentuada diminuição na
força muscular", explica a
docente.
Quando o médico bacteriologista norueguês Gerhard
Hansen descobriu o bacilo
Mycobacterium Leprae, a bac-
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téria passou a ser conhecida
como hanseníase, o que causou a exclusão do convívio
social de pessoas contaminadas que eram levadas para
confinamento em colônias. A
molécula se reproduz lentamente e o período médio de
incubação e aparecimento dos
sinais levam em torno de cinco anos, de acordo com informações da Organização PanAmericana da Saúde (Opas).
RECONHECIMENTO
E TRATAMENTO
DA DOENÇA
Monica explica que a detecção e o tratamento precoces são essenciais para que o
paciente evolua sem sequelas
e para diminuir a chance de

transmissão para outras pessoas, em especial aquelas com
quem convive regularmente.
"Um dos principais alertas da
doença é o surgimento de
manchas avermelhadas, nodulações ou caroços, ressecamento dos olhos, câimbra,
formigamento e perda de sensibilidade e diminuição da força muscular. Vale a pena lembrar que quando os casos não
são tratados, logo no momento que surgem os primeiros indícios, a doença pode causar
sequelas progressivas e permanentes", ressalta.
No mês de conscientização, um dos grandes desafios
é informar que o tratamento
ocorre de forma simples e gratuita, com a integração de serviços de saúde para seu combate. "É de suma importância
o diagnóstico em estágio inicial, pois dessa forma será
possível começar a terapia
com antibióticos, que são distribuídos gratuitamente na
rede pública de saúde, durante seis meses. Dessa forma
será possível interromper a
ciclo de transmissão e impedir complicações e incapacidades do enfermo", explica a
especialista.

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

Horóscopo do Dia
ÁRIES - Receberá do Sol
uma excelsa energia para
auxiliar na sua ascensão. Os
momentos de complicação
mostrarão uma fragilidade
sua no que concerne repousar.
TOURO - Tenha simplicidade para encarar os problemas com aqueles que se inclinam a se unir mais a
você, caso contrário deteriorará a todos que estão ao
seu lado.
GÊMEOS - Como uma grande lança irá superar os fundamentais obstáculos durante este dia de modo delicado e sagaz. Com razoável brandura e a tranquilidade que lhe cabe neste
momento sobre o seu entendimento ajudará o andamento do seu dia.
CÂNCER - Reflita e prospere ao afete que corre no seu
coração. Uma grande antipatia no seu discurso poderá se apoderar do seu verdadeiro poder de agir, levando-o para a exclusão no
ambiente profissional.
LEÃO - Observando interiormente os seus sentimentos poderá se deparar com
sua genuína resolução. Dê
mérito para aquilo que lhe
vem enaltecendo.
VIRGEM - Sair do foco nas
funções que você verdadeiramente precisa efetivar,
lesará em demasia os seus
seguimentos.
LIBRA - Não poderá se distrair durante o tempo que
não alcançar o alívio necessário no andamento do seu
dia.
ESCORPIÃO - Não precisa
agir com ansiedade, pois
com o tempo muitas coisas
irão se ajustar devidamente de forma natural.
SAGITÁRIO - Neste período você estará sozinha e não
conseguirá auxílio de qualquer planeta do sistema solar. Nada do que você seja
capaz de aconselhar surtirá algum efeito, uma vez
que o seu ânimo não estará
em alta, levando você para
outros trajetos.
CAPRICÓRNIO - A complexidade modelará a forma
com que você enxerga o
cosmos. Se encontrará com
determinadas situações
muito inusitadas.
AQUÁRIO - Recorde-se da
enorme relevância do trabalho exercido em grupo
para crescer em oportunidades essenciais.
PEIXES - Alguns atos práticos tendem a ter seus contratempos, mas você deverá agir moderadamente
para reexaminar muitos
casos.

8

27 DE JANEIRO DE 2022

ANOXXIX•Nº3797

GERAL

Curitiba

Servidores, aposentados e pensionistas
podem economizar no Armazém da Família
O

da Unidade de Saúde, também existe
um CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) e um Farol do Saber, e
parte do público que frequenta o armazém é formada por servidores.
"A gente observa que os preços
mais baixos ajudam a colocar comida
e mais variedade nos pratos das famílias. Os armazéns são importantes para
dar mais qualidade de vida para os
servidores e para a população", pondera o coordenador do Armazém da
Família Vila Verde.

RICARDO MARAJÓ/SMCS

s Armazéns da Família de Curitiba agora podem ser usados
por servidores municipais,
aposentados e pensionistas que têm
renda mensal de até R$ 6.060. A nova
faixa de renda beneficiada pelo programa corresponde a cinco vezes o
salário mínimo nacional, que foi atualizado em janeiro. A faixa de renda é
a mesma para os demais usuários dos
Armazéns.
Todos os servidores que ganham até
este valor já são cadastrados no programa automaticamente e podem
aproveitar os preços oferecidos nos 34
Armazéns da Família espalhados por
Curitiba. Os armazéns oferecem produtos com preços até 30% menores
do que os praticados no mercado.

Os armazéns oferecem produtos com preços até 30% menores do que os praticados no mercado

economizado vale a pena", explica a
servidora.
Andréa conta que prioriza principalmente a compra de iogurtes e produtos de limpeza, onde observa a
maior economia, mas que também
leva os produtos essenciais do dia a
dia, como óleo de cozinha e arroz. Ela
frequenta os armazéns desde que o
benefício foi retomado para os servi-

MAIS VARIEDADE
A auxiliar de saúde bucal Andréa
Garcia dos Santos trabalha na Unidade de Saúde Vila Verde, logo ao lado
do Armazém da Família Vila Verde.
"Tem produto que chega a custar dois
reais a menos do que os valores nos
mercados por aí, então os armazéns
ajudam muito na minha renda. Ainda
mais hoje em dia, que qualquer real

dores, no começo da pandemia, em
2020.
De acordo com o coordenador do
Armazém da Família Vila Verde, Emerson José dos Santos, o armazém atende por dia cerca de 500 pessoas, que
são moradores do bairro e servidores que trabalham nos equipamentos municipais que ficam ao redor.
Na mesma rua do armazém, além

COMO COMPRAR
Os servidores que estão dentro da
faixa de renda definida para utilizar o
programa são cadastrados automaticamente nos Armazéns da Família.
Para comprar, basta fornecer o CPF do
servidor na entrada do Armazém.
Também é possível incluir familiares próximos, como cônjuges e filhos,
para utilizar o benefício, contanto que
a renda familiar não seja maior do que
R$ 6.060. Para pagar as compras, os
servidores também podem utilizar o
Cartão Qualidade, que permite ao servidor descontar o valor, de forma consignada, na folha de pagamento.

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) entregou, nesta terça-feira (25), uma menção honrosa da
Assembleia Legislativa do Paraná ao
advogado Wilson Bley Lipski, paranaense e presidente do BRDE. "Aprovamos esta homenagem em reconhecimento ao trabalho realizado
pelo Lipski em favor do desenvolvimento do Paraná", destacou Romanelli. Para o deputado, o BRDE é de
extrema importância ao fomento
econômico do Paraná, com linhas de
financiamentos acessíveis ao setor
privado, cooperativas e também com
novas possibilidades de crédito para
ajudar os municípios. "Nos últimos
anos o banco ficou mais próximo da
sociedade".
Romanelli lembrou ainda que
Wilson Bley Lipski foi superintendente do Paranacidade e realizou um
grande trabalho junto aos municípios paranaenses. "É um profissional
muito operacional e que vem dando um novo ritmo ao BRDE. Essa

CLEVERSON LIMA

Deputado Romanelli homenageia presidente do
BRDE e destaca apoio ao desenvolvimento do Paraná

"Aprovamos esta homenagem em reconhecimento ao trabalho realizado
pelo Lipski em favor do desenvolvimento do Paraná", destacou Romanelli

menção honrosa é um reconhecimento merecido a este paranaense que orgulha o nosso estado na presidência
do banco regional".
BALANÇO
A entrega da homenagem aconte-

ceu na sede do Banco em Curitiba e
durante o encontro Lipski fez um balanço das atividades na instituição
desde 2019, quando assumiu a diretoria do Paraná, e falou dos desafios
como presidente, cargo que ocupa
desde o final do ano passado. Segun-

do ele, a meta é tornar o BRDE o maior banco de desenvolvimento regional do Brasil.
De acordo com Wilson Bley, um
dos desafios é aumentar a carteira de
crédito aos municípios dentro da visão de geração de emprego e renda.
Em 2021, os setores de comércio e
serviços representaram 32,5% dos
contratos firmados pelo BRDE no Paraná, enquanto a agropecuária atingiu 29,5%; a indústria 20,7%; e a infraestrutura 17,2%.
No ano passado, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo
Sul liberou R$ 1,4 bilhão em créditos para investimentos no Paraná,
com aumento de 15% em relação a
2020.
O valor representa um terço de
todas as operações realizadas pelo
BRDE no ano passado. Foram contratados R$ 4,14 bilhões em financiamentos, somando todas as agências do banco no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

