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Assinada a ordem de serviço para construção
do Novo Terminal Rodoviário de Piraquara
AEN

O investimento será de R$ 12,7 milhões, para uma edificação de 2.467,35 metros quadrados de área construída no bairro Jardim Esmeralda

Pinhais

Curitiba

DIVULGAÇÃO
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Prefeito e governador
assinam contrato das obras
de iluminação do Contorno Sul

Amanhã tem Rua da Cultura
no bairro Jardim Amélia
PMP

RICARDO MARAJÓ/SMCS

Máxima 18 graus e
mínima 3 graus em Curitiba
e RMC. Na imagem, tulipas

A sexta-feira segue sem mudanças nas condições do tempo no
Paraná. Teremos um dia com
tempo estável em todas as regiões. Com o afastamento do
sistema de baixa pressão para
o oceano, a nebulosidade perde
força sobre o Estado e o amanhecer será gelado. Há condições favoráveis para a formação de geada, principalmente na
"metade sul" paranaense.
Dólar/Euro Cotações (em R$)
MOEDA

COMPRA

VENDA

Euro

5,206

5,207

Dólar Com.

4,916

4,917

Dólar Tur.

5,000

5,098

O prefeito Rafael Greca junto com o governador Carlos Massa Ratinho
Junior assina o contrato para implementação de iluminação modernizado,
com a instalação de luminárias de LED e dispositivos de segurança
(incluindo barreiras de concreto) ao longo do Contorno Sul de Curitiba

A programação é promovida pela Secretaria Municipal de Cultura,
Esporte e Lazer, por meio do Departamento de Cultura e segue até às 17h
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Assembleia Legislativa
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Governo

Projeto de lei quer proibir
o uso e comercialização de
cigarros eletrônicos no Paraná
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Baixas temperaturas e geadas
fracas não provocam perdas
expressivas na agricultura
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Bastidores

Pinhais

Na sexta, Economia retoma debate sobre
crédito adicional ao transporte coletivo
CARLOS COSTA/CMC

Amanhã tem Rua da Cultura
no bairro Jardim Amélia
A ação é promovida pela Secretaria Municipal
de Cultura, Esporte e Lazer, e vai das 11h às 17h
PMP

A vereadora Indiara Barbosa (Novo) pediu mais prazo para
analisar o projeto de lei orçamentária que prevê o remanejamento de R$ 174.113.500, da Secretaria Municipal de Planejamento,
Finanças e Orçamento para o Fundo de Urbanização de Curitiba.
O pedido de vista da parlamentar foi requisitado durante a reunião da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, na tarde
desta quarta-feira (18), na Câmara Municipal de Curitiba (CMC).
Para voltar a analisar o projeto e deliberar sobre ele, uma reunião
extraordinária da Comissão de Economia foi convocada para a
próxima sexta-feira (20). O colegiado enviou ofício para que representantes da Urbs S/A (Urbanização de Curitiba) participem
do encontro para esclarecer as dúvidas dos vereadores.

Deputado Requião Filho questiona falta de
repasse de recursos prometidos para bolsistas
O deputado estadual Requião Filho (PT) recebeu, no início do
mês de maio, uma série de relatos de professores e alunos que
possuem bolsas concedidas pela Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) e Fundação Araucária,
dizendo que o Governo não teria pago o reajuste prometido para
abril. Conforme divulgado pelo Governo em março de 2022 na
Agência Estadual de Notícias, o Estado reajustaria em 25% o valor
das bolsas para pesquisadores, professores, alunos e indígenas,
com investimentos de R$ 14 milhões para contribuir com a formação no ensino superior, na área de Ciência e Tecnologia.

No aniversário de 102 anos de
João Paulo II, CMC tem solenidade
Das 22 personalidades indicadas para receberem o prêmio
Papa João Paulo II este ano, 15 estiveram na Câmara Municipal de
Curitiba (CMC) na noite desta quarta-feira (18) para a sessão
solene que marcou a entrega da honraria. A premiação é destinada àquelas que se destacam em ações de apoio à Igreja Católica
Apostólica Romana e leva o nome de João Paulo II, único pontífice
da história a visitar a capital paranaense. Realizada presencialmente no Palácio Rio Branco - e transmitida pelas redes sociais , a solenidade contou com a presença do vice-governador do Paraná, Darci Piana; e do superintendente do Instituto Municipal de
Turismo (IMT), Paulo Cesar Nauiack, representando o prefeito
Rafael Greca.

Deputado Soldado Fruet denuncia ao
MP contratos da Ferroeste com advogados
O deputado estadual Soldado Fruet (PROS) protocolou no
Ministério Público do Paraná (MPPR) a denúncia que fez na tribuna da Assembleia Legislativa do Paraná, no último dia 12 de abril,
sobre os contratos milionários suspeitos da Ferroeste com três
escritórios de advocacia de Curitiba. O parlamentar pediu providências ao Grupo Especializado na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa (Gepatria) para
investigar possíveis irregularidades na contratação desses escritórios de advocacia com relação de parentesco entre si e localizados no mesmo endereço, em aparente conluio, via inexigibilidade
de licitação e sem demonstração de notório conhecimento dos
seus profissionais.

20 de Maio
Dia Mundial da Abelha; Dia da Ascensão do Senhor; Dia do
Comissário de Menores; Dia de São Bernardino de Sena.

A programação é promovida pela Secretaria Municipal de Cultura,
Esporte e Lazer, por meio do Departamento de Cultura e segue até às 17h

o próximo sábado,
dia 21 de maio, a região do Jardim Amélia recebe mais uma edição do projeto Rua da Cultura. Com início às 11 horas, o evento leva
oficinas culturais, camarim de
pintura, troca de livros, pintura em tela, brinquedos infláveis, aula de ritmos e show
de mágica, tudo de forma gratuita. A programação é promovida pela Secretaria Mu-

N

nicipal de Cultura, Esporte e
Lazer, por meio do Departamento de Cultura e segue até
às 17h. O secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Pinhais, Bruno Sitima, destaca
que esta iniciativa descentraliza o acesso às ações nesta
área. "Este é um projeto que
leva atividades culturais diversas para as ruas da nossa
cidade. É também mais uma
ação no Plano de Governo e

uma forma de ampliar o acesso às atividades que realizamos", complementa o secretário da pasta.
SERVIÇO
RUA DA CULTURA
21 de maio, sábado,
das 11h às 17h
Rua João Arantes Neto, esquina com a Rua Carlos
Augusto do Nascimento
(ao lado do campo de futebol), bairro Jardim Amélia.
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Curitiba

população tem colaborado com a proteção
das pessoas em situação de rua, durante esta semana, quando as temperaturas
caíram, deixando esse grupo
ainda mais exposto a riscos. Nas
últimas quatro noites, a Fundação de Ação Social (FAS) recebeu 672 solicitações pela Central 156 para atendimento a
quem estava na rua desprotegido.
Os pedidos são feitos por
telefone, pelo site ou pelo aplicativo Curitiba 156. Todas as
solicitações entram em um sistema e os chamados são atendidos pelas equipes de abordagem social da FAS, que vão para
as ruas até os endereços indicados. Esse trabalho é feito 24
horas por dia em todos os dias
da semana.
Além do atendimento aos
chamados à Central 156, as
equipes da fundação fazem

A

RICARDO MARAJÓ/SMCS

População pode ajudar Prefeitura
a acolher pessoas em situação de rua

Nas últimas quatro noites, a Fundação de Ação Social (FAS)
recebeu 672 solicitações pela Central 156 para
atendimento a quem estava na rua desprotegido

busca ativa em toda a cidade,
principalmente em roteiros
onde há concentração dessa
população.
"A sensibilidade e participação da população é muito importante para a FAS neste momento em que precisamos percorrer toda a cidade para encontrar pessoas que estejam
nas ruas, evitando assim que
alguma delas sofra com o frio,

podendo chegar inclusive à hipotermia", explica o presidente da FAS, Fabiano Vilaruel.
BALANÇO DA NOITE
Das 18h desta quarta-feira
(18) às 6h desta quinta-feira
(19), a FAS recebeu 150 solicitações pela Central 156. Em 43
situações, os educadores sociais estiveram no endereço
indicado,mas não havia nin-

guém no local. Na noite e madrugada de terça-feira (17),
quando as temperaturas foram
mais baixas na cidade, este número chegou a 285.
Durante toda a noite as
equipes fizeram 184 abordagens sociais, a maioria delas por
roteiro de busca, medida que
é ampliada, das 18h à 1h, quando a FAS realiza ações intensificadas para resgatar pessoas
antes das madrugadas, quando
as temperaturas costumam ser
menores.
Com a oferta de serviços,
que incluem local para banho,
alimentação e cama quente, 103
pessoas aceitaram seguir com
as equipes para unidades de
acolhimento. Outras 260 procuraram os serviços espontaneamente. Considerando
aquelas que são abrigadas permanentemente - em hotéis sociais, unidades de acolhimento
institucional e república -, 1.203

pessoas dormiram nos abrigos
do município.
Duas pessoas preferiram
voltar para suas famílias, depois
de serem abordadas pelas equipes, mas outras 74 recusaram
qualquer atendimento. Para
essas pessoas, as equipes entregaram 54 cobertores para
que pudessem se proteger do
frio.
AÇÃO INTENSIFICADA
CONTINUA
Com a previsão da continuidade do frio, a FAS manterá
ações intensificadas até este
sábado (21).
A Prefeitura pede a ajuda da
população para proteger as
pessoas em situação de rua. A
orientação é para que entrem
em contato com a Central 156,
por telefone, site ou pelo aplicativo Curitiba 156, sempre
que avistarem alguém nessa
condição.

Maio Laranja: Encontro reúne profissionais e entidades
da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente de Pinhais
Reuniram-se no auditório da
Secretaria Municipal de Educação (Semed) os profissionais e
entidades do município que
compõem a Rede de Proteção à
Criança e ao Adolescente. Foi o
terceiro encontro alusivo ao Dia
Nacional de Combate ao Abuso
e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, onde diversos segmentos do poder público e sociedade civil organizada
puderam assistir à apresentação
sobre o fluxo de atendimento do
SIRE (Serviço Integrado à Rede
de Proteção), palestra do Centro de Defesa da Infância (Grupo Marista), além de contação
de histórias e exibição do coral
do Instituto João Ferraz de
Campos. Segundo levantamento
do SIRE exposto no evento, houve 384 encaminhamentos para o
Serviço em 2021, sendo 79 casos de violência sexual a menores de idade. Até abril deste ano,
o SIRE já recebeu 26 encaminhamentos como este. Dados do
Sinan Net de 25 de março de
2022, trazidos pela Vigilância Epi-

PMP

Ação faz parte da campanha nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes;
números dos órgãos de defesa e proteção apontam aumento nos casos em relação ao ano passado

A prefeita Rosa Maria comentou sobre dados do Estado
do Paraná que já apontam 50% do número de casos registrados
no ano passado, somente nos três primeiros meses de 2022

demiológica, apontam que as
principais vítimas de violência
sexual estão na faixa dos 10 a 14
anos. Desde 2016 até 2021, foram 75 notificações desta natureza em Pinhais. Quando as notificações envolvem outros tipos
de violência, como psicológica,
física e institucional, os números
sobem, sendo a faixa etária entre 15 a 19 anos com o maior
índice de ocorrências: 388 desde 2016 a 2021, em Pinhais.
Antes das apresentações, a
prefeita Rosa Maria comentou
sobre dados do Estado do Paraná que já apontam 50% do nú-

mero de casos registrados no
ano passado, somente nos três
primeiros meses de 2022. "É preciso fortalecer muito esse trabalho em rede, é preciso fortalecer as pessoas que estão em
cada função, mas é preciso trazer mais as pessoas para junto
de nós para podermos de fato
combater cada vez mais esse
abuso e exploração sexual infantil, em todos os sentidos. É uma
data de muita reflexão, para pensarmos, o que mais devemos fazer? Porque é preciso que seja
'zero' esse número que nós temos. Hoje, a partir de uma escu-

ta especializada, a partir do fortalecimento dos nossos órgãos,
nós precisamos alcançar mais
gente para nos ajudar ainda mais
nesse combate", enfatizou. A
Rede de Proteção é composta
pelas Secretarias de Assistência
Social, Educação e Saúde, o Conselho Tutelar de Pinhais, o Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CMDCA) e outras entidades parceiras.
No encontro desta quinta-feira
(19), estiveram presentes a prefeita Rosa Maria, as secretárias
das pastas citadas, Rosangela Batista Duarte,Andrea Franceschini
e Adriane Carvalho (respectivamente), a presidente do Conselho Tutelar, Rúbia Carla Madureira, a presidente do CMDA, Juliana Salvador, e os vereadores Arnaldo do Vizinho Solidário e Tomé.

CANAIS DE ATENDIMENTO
Para fazer uma denúncia de
abuso ou exploração sexual de
menores, ou procurar atendimento especializado, ligue para
os telefones:

-

-

Disque 100
Conselho Tutelar : (41)
99206-3661 ou (41) 992063657
SIRE - Sistema Integrado a
Rede - Escuta/Crianças e
Adolescentes: 3912-5185 /
99226-7492
Disque 153 ou aplicativo 153
Cidadão
Assistência Judiciária e Cidadania: 99226-7523 / 992454630
CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social: 99233-0190
Delegacia de Polícia: 36671598
Polícia Militar: 190
Hospital de Clínicas: 33601826 - vítimas: maiores de 12
anos.
Hospital Evangélico: 32405000 - vítimas: mulheres maiores de 12 anos
Hospital Pequeno Príncipe:
3310-1255 - vítimas: crianças
até 11 anos
Plantão Social - Resgate Social: 99206-3843
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Governo divulga novas diretrizes para atendimento
da população de rua nos dias de frio intenso

A

Secretaria de Estado da Justiça,
Família e Trabalho (Sejuf), por
meio do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política da População em Situação de Rua
do Estado do Paraná (CIAMP-RuaPR),
propõe e encaminha novas diretrizes
aos órgãos estaduais, municipais e instituições da sociedade civil para atendimento as pessoas em situação de rua
nos dias de frio intenso.
As medidas que têm como objetivo
salvaguardar o bem-estar e a vida destas pessoas constam na Orientação Técnica 001/2022-CIAMP-RuaPR.
De acordo com a presidente do CIAMP-RuaPR, Dulce Darolt, é responsabilidade do Poder Público proteger grupos em situação de vulnerabilidade e
risco social. "Neste caso, o público é de
vulnerabilidade extrema. Assim, o Comitê propõe e orienta medidas de proteção para a população em situação de
rua, especialmente voltadas aos dias de

SEJUF

A Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho propõe e encaminha Orientação Técnica a órgãos estaduais,
municipais e instituições da sociedade civil com o objetivo de salvaguardar o bem-estar e a vida deste público

No caso de alto número de acolhimentos, devem ser mantidos os cuidados e
recomendações sanitárias para garantia de higiene e da saúde das pessoas atendidas

baixas temperaturas, que já ocorrem em
praticamente todo o Estado", afirmou.
Ela destaca que é necessário fortalecer a Rede de Proteção para este pú-

blico buscando, preventivamente, medidas para atendê-lo em sua totalidade,
com acolhimento. "Para aqueles que não
aceitam serem acolhidos, que sejam for-

necidos cobertores, agasalhos, além de
vigilância de seu bem-estar durante as
noites mais frias do ano", ressaltou Dulce. No caso de alto número de acolhimentos, acrescenta, devem ser mantidos os cuidados e recomendações sanitárias para garantia de higiene e da
saúde das pessoas atendidas.
A presidente do CIAMP-RuaPR
destaca, ainda, que é essencial acompanhar as informações geradas pela Rede
Nacional de Meteorologia (INMET, CPTEC e SIPAM), assim como pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), para planejar a adotar prontamente as providências necessárias.
Para obter mais informações e comunicar sobre pessoas em situação de
rua, basta enviar mensagem para o email ciampruaparana@sejuf.pr.gov.br ou
entrar em contato pelo telefone 156,
em alguns municípios, e 190 em todo o
Paraná.

20 de Maio de 2022

SIMONE GIOVINE - ASSOCIAÇÃO
FLORESTA PROTEGIDA

ANO XXX
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Museu Paranaense seleciona bolsistas indígenas
para programa de curadoria compartilhada
Inscrições vão até sexta-feira (20) e podem ser feitas pela internet. Os três selecionados auxiliarão em
atividades de pesquisa, curadoria e consultoria para
uma nova exposição abordando temáticas da cultura
indígena, prevista para inaugurar no final deste ano.

Curitiba

O

Contorno Sul de Curitiba é a próxima região a
ter o sistema de iluminação modernizado, com a instalação de luminárias de LED.
O contrato para a execução
das obras foi assinado nesta quinta-feira (19), em uma solenidade no
Teatro da Vila, na CIC, pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior e pelo prefeito Rafael Greca. Serão investidos mais de R$ 21 milhões nos trabalhos.
As obras serão viabilizadas por
meio de uma cooperação entre
Governo do Estado, Prefeitura de
Curitiba, Companhia Paranaense
de Energia (Copel) e o Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transporte (DNIT). O termo foi
assinado em setembro do ano passado, quando também foi lançado
o edital de licitação.
O Contorno passa pelos bairros da região Sul, como Cidade
Industrial de Curitiba (CIC), Pinheirinho e Tatuquara, e é uma via bastante movimentada. Em média, 60
mil carros, motos, ônibus e caminhões usam o trecho diariamente,
ao anoitecer concentra-se o maior volume de tráfego. Por ano, são
registrados cerca de 250 acidentes no trecho. Aproximadamente,

RICARDO MARAJÓ/SMCS

Prefeito e governador assinam contrato
das obras de iluminação do Contorno Sul

O prefeito Rafael Greca junto com o governador Carlos Massa Ratinho Junior assina o contrato
para implementação de iluminação modernizado, com a instalação de luminárias de LED e dispositivos
de segurança (incluindo barreiras de concreto) ao longo do Contorno Sul de Curitiba

30% dos veículos que trafegam
pelo Contorno Sul são caminhões
e ônibus. Para o prefeito Rafael
Greca, a ligação de quase 15 quilômetros que vai receber a iluminação é uma espécie de "espinha
dorsal" do desenvolvimento econômico do Estado.
"A visão de dar a esse contorno a iluminação total é uma visão
de urbanismo, que abre um cami-

nho de futuro para a nossa cidade", disse, ao agradecer o governador. A nova iluminação aumentará a eficiência da sinalização e a
segurança, possibilitando ao cidadão visualizar situações perigosas
com antecedência.A iluminação de
rodovias em led também proporciona maior sensação de conforto
e boa visibilidade para os condutores nos períodos noturnos.

O governador Ratinho Júnior
lembrou que a obra é um desejo
da região já há um bom tempo.
"Com a iluminação teremos uma
grande avenida para atender a
população de toda essa região,
com mais segurança", ressaltou. Ele
explicou, ainda, que por se tratar
de uma rodovia federal, foi necessário um trâmite de liberações com
o governo federal.

OBRAS
As obras prevêem a implantação da Iluminação Pública em tecnologia LED em toda extensão do
Contorno Sul de Curitiba. Postes
e luminárias serão instalados numa
extensão de 14,6 quilômetros do
Contorno Sul (BR-376), inclusive
suas alças e interseções, no trecho
compreendido entre o quilômetro
587 - no entroncamento com a BR277 (acesso oeste para Curitiba) e
o quilômetro 602 - no entroncamento com a BR-116 e a BR-476
(Pinheirinho).
A licitação seguiu o Regime
Diferenciado de Contratação
(RDC), que permite que o projeto
e a execução da obra sejam contratados em uma única licitação,
pelo menor preço oferecido.
PRÓXIMOS PASSOS
Com a assinatura do contrato,
o município, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas,
analisa e aprova o projeto que vai
definir quantos e quais equipamentos serão instalados. Com a Coordenação da Região Metropolitana
(Comec), também fiscaliza a realização da obra e vai gerir o sistema, depois de recebido total ou
parcialmente.

Programa Capacita Mais Paraná leva
oportunidade de renda a famílias vulneráveis
O programa Capacita Mais
Paraná, iniciativa da Superintendência Geral de Ação Solidária, já
levou oportunidade de renda extra para cerca de 65 famílias em
vulnerabilidade social neste ano. A
ação é coordenada pelo Programa Paraná Cidadão, da Secretaria
estadual da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf). Foram administrados
este ano cursos pontuais, como os
de produção de chocolates, panificação e arranjos de flores, em
Curitiba, Londrina e Maringá.
A capacitação dos floristas
aconteceu nesta quarta-feira (17)
no auditório do Banco de Alimentos da Ceasa de Curitiba. A proposta surgiu na esteira da comemoração do Dia dos Namorados
no mês de junho. "A ideia é criar
uma oportunidade de aumento de

VALDELINO PONTES

Com essa parceria, são administrados cursos pontuais, como os de produção
de chocolates, de panificação e de arranjos de flores, entre outros

A ação é coordenada pelo Programa Paraná Cidadão,
da secretaria estadual da Justiça, Família e Trabalho

renda para que essas famílias tenham conhecimento para montarem diversas formas de vasos, buquê de flores, arranjos de mesas e
até mesmo uma novidade, que é o

buquê de frutas", disse a superintendente da Ação Solidária, Cristina Ricordi.
Os cursos atendem as famílias
vinculadas ao programa Banco de

Alimentos - Comida Boa, por meio
das entidades e organizações socioassistenciais sem fins lucrativos cadastradas, além de trabalhadores
do Banco de Alimentos das unidades da Ceasa Paraná que são detentos do programa de ressocialização do Departamento de Polícia Penal (Deppen). "Estamos felizes com os resultados do Capacita Mais Paraná. Os cursos foram
feitos em Londrina, Maringá e Curitiba e já capacitamos cerca de 65
alunos que, através dessa oportunidade, têm a chance de mudar de
vida e aumentar a renda de suas
famílias", destaca a superintendente.
"Planejamos uma segunda fase
para o projeto chegar a mais famílias em diversos municípios do Estado. Em breve teremos novida-

des", acrescenta Evelin Queiroz,
diretora de Projetos da Ação Solidária.
BANCO DE ALIMENTOS
O programa Banco de Alimentos - Comida Boa é uma iniciativa
de abastecimento e segurança alimentar do Governo do Estado em
parceria com produtores e permissionários das unidades da Ceasa.
A ação envolve a coleta e o repasse de hortigranjeiros sem padrão
de comercialização, porém ainda
em boas condições de consumo,
nas cinco unidades da Ceasa no
Paraná (Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu). Em
média, por mês, evita-se o desperdício de 494 mil quilos de alimentos reaproveitados e encaminhados a instituições.
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Projeto de lei quer proibir o uso e comercialização
de cigarros eletrônicos no Paraná
ma proposta em tramitação na Assembleia
Legislativa do Paraná
quer proibir no Estado o uso,
a comercialização, a importação
ou a produção de dispositivos
eletrônicos para fumar, conhecidos como cigarro eletrônico.
O projeto de lei 201/2022, de
autoria do deputado Dr. Batista (União), também proíbe a
utilização de qualquer acessório ou refil destinado ao uso de
dispositivos eletrônicos para
fumar.
O parlamentar afirma na justificativa do projeto que, embora aparentem não oferecer riscos, os cigarros eletrônicos
emitem diversas substâncias
tóxicas e cancerígenas que
podem causar danos ao usuário.
"O projeto se justifica devido a insegurança ocasionada
pela disseminação desse produto na sociedade, mesmo estando proibido pela Anvisa.
Sem que haja licença para in-

U

DIVULGAÇÃO

Sanções podem ir desde o fechamento do estabelecimento até multas que podem chegar a R$ 10 mil.
Proposta aguarda análise da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná

O valor da multa a ser aplicada pode variar
de R$ 1 mil a R$ 10 mil, em caso de reincidência

trodução destes cigarros eletrônicos na vida dos indivíduos, coloca-os em posição de risco à saúde", diz Dr. Batista.
O projeto de lei afirma que
quem comercializar, importar,
produzir ou realizar propaganda para uso de cigarros eletrônicos ou similares ficará sujeito a uma série de sanções. Entre elas estão a multa; a interdi-

ção do estabelecimento por 30
dias, no caso de segunda reincidência; e a interdição total do
estabelecimento, por dois anos,
no caso de novas reincidências. O valor da multa a ser aplicada pode variar de R$ 1 mil a
R$ 10 mil, em caso de reincidência.
De acordo com a proposta,
as sanções poderão ser aplica-

das diversas vezes para a finalidade da norma, devendo ser
utilizado como parâmetros o
volume de itens apreendidos,
a capacidade financeira do estabelecimento e a reincidência.
As sanções também valem para
estabelecimentos que permitirem o uso de cigarros eletrônicos.
A proposição determina
ainda que os responsáveis pelos recintos que comercializam
o produto ficam obrigados a
afixar cartazes em locais visíveis
informando a proibição de cigarros eletrônicos, além de indicar o telefone e endereço
dos órgãos responsáveis pela
vigilância sanitária e pela defesa do consumidor. Também
cabe ao responsável por locais
de comercialização advertir os
eventuais infratores sobre a
proibição.
O projeto foi protocolado
nesta semana e aguarda parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e demais

Comissões, para depois ser
analisado pelos deputados em
plenário.
Segundo a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa),
a comercialização, importação e
propaganda de todos os tipos
de dispositivos eletrônicos
para fumar já são proibidas no
Brasil, por meio da Resolução
de Diretoria Colegiada da Anvisa (RDC nº 46/2009). De
acordo com o órgão, a decisão
se baseou no princípio da precaução, já que não existem "dados científicos que comprovassem as alegações atribuídas a
esses produtos".
Neste ano, a Anvisa abriu
uma Tomada Pública de Subsídios, para receber informações
técnicas a respeito dos cigarros eletrônicos e decidir se
mantém a restrição ou se libera o uso e comercialização.
Com o projeto de lei, o Paraná
poderá sair na frente na proibição definitiva da comercialização do produto.

Proposta restrição para transporte de criança desacompanhada
Projeto de lei em trâmite na
Câmara Municipal de Curitiba
(CMC) quer proibir o transporte de menores de 14 anos
de idade, desacompanhados de
um dos pais ou responsáveis
legais, em táxis e veículos de
aplicativos de transporte. "O
sumiço de crianças e adolescentes infelizmente ainda é algo
que ocorre com determinada
frequência", justifica a vereadora Sargento Tânia Guerreiro
(União), autora da proposta.
"Segundo dados trazidos
pela delegada titular do Sicride
[Serviços de Investigação de
Crianças Desaparecidas], Patrícia Nobre Paz, apresentados na
Tribuna Livre desta Câmara
Municipal na sessão do dia 4
de agosto de 2021, a cada dois
dias, uma criança desaparece
no Paraná", acrescenta.
A vereadora argumenta que
o Estatuto da Criança e do
Adolescente dispõe sobre as
situações em que é exigida a
autorização para o embarque
de menores de 16 anos desa-

CARLOS COSTA/CMC

A regulamentação, apresentada pela vereadora Sargento Tânia Guerreiro, contemplaria táxis e veículos de aplicativos

O projeto trata do embarque de menores de 14 anos sem a presença de pai ou responsável

companhados. Ela pondera que
para a hipótese de viagem na cidade, no entanto, "não há muita
clareza". Conforme o projeto em
trâmite, caberia à Urbs, responsável pela fiscalização do serviço
de táxi em Curitiba, informar
os motoristas sobre a nova re-

gra. No caso dos aplicativos, a
tarefa ficaria a cargo das plataformas nas quais os condutores são cadastrados. Elas também forneceriam adesivos informativos para os veículos. A
multa, no caso de descumprimento das regras, ficaria entre

R$ 300 e R$ 900, tanto para
os motoristas quanto para os
aplicativos de transporte. Se
aprovada pelos vereadores e
sancionada pelo prefeito, a lei
entrará em vigor 45 dias após
a publicação no Diário Oficial
do Município (DOM).

TRAMITAÇÃO NA CMC
Protocolado no dia 28 de
abril, o projeto de lei aguarda
instrução da Procuradoria Jurídica (Projuris) da Câmara
Municipal de Curitiba. O próximo passo será a análise pela
Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ).
Se acatada, a iniciativa seguirá para os outros colegiados
permanentes, indicados pela
CCJ de acordo com o tema da
proposta.
As comissões podem solicitar estudos adicionais, anexação de documentos, revisões
no texto e posicionamento de
órgãos públicos.
Concluída essa etapa, o projeto estará apto para a votação
em plenário, sendo que não há
um prazo regimental para a tramitação completa.
Caso seja aprovado, será
encaminhado para a sanção do
prefeito. Se for vetado, caberá
à Câmara dar a palavra final ou seja, se mantém os vetos ou
promulga a lei.
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Na Tribuna Livre, professora
alerta para diagnóstico da dislexia
Câmara Municipal de
Curitiba (CMC) recebeu, na Tribuna Livre desta quarta-feira (18), a
professora Roberta Bonfim
Klein de Azevedo, servidora
da Secretaria Estadual de
Educação do Estado do Paraná (SEED/PR) que há 16
anos atua na chamada sala de
recursos - ferramenta de inclusão no contraturno das
aulas regulares. Por proposição da vereadora Professora Josete (PT), a convidada
falou do direito ao atendimento educacional especializado, em particular do diagnóstico e do apoio pedagógico aos estudantes com
dislexia.
Distúrbio genético que
dificulta a leitura, a escrita e,
consequentemente, o aprendizado, a dislexia, em geral,
não é corretamente diagnosticada até o Ensino Fundamental II. O objetivo do debate, frisou Josete, é "refletirmos sobre [a elaboração
de] políticas públicas para
minimizarmos os impactos
relativos sobre a questão".
Na sala de recursos, explicou Roberta, que é especialista em Educação Especial, são atendidos estudantes
com deficiência intelectual,
deficit de aprendizagem e
autismo. "[A dislexia] é uma
desordem e é considerada
uma patologia neurológica",
completou. "De cada quatro
indivíduos, um terá dislexia".
Quase todos os alunos
atendidos na sala de recursos, segundo ela, "têm um diagnóstico insatisfatório", seja
pela falta de laudo ou por
estarem com as informações
desatualizadas.Até lá, alertou
a servidora, carregam injus-

A

RODRIGO FONSECA/CMC

O direito ao atendimento educacional especializado
foi tema de debate proposto por Professora Josete
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Horóscopo do Dia
Áries
Terá a chance de resolver
um conflito com alguém próximo a você.

Touro
Sua vida amorosa vai dominar e equilibrar seus níveis
de energia.

Gêmeos
As conversas que tiver hoje
vão lhe trazer paz interior.

Câncer
Hoje será um bom dia para
estreitar os laços de amizade.

Leão
Tudo vai mudar muito rapidamente ao seu entorno de
você.
Professora da rede estadual, Roberta de Azevedo é especialista em Educação Especial e atua na sala de recursos

tamente rótulos, como o de
"preguiçosos", que podem
prejudicar os estudos e a vida
adulta.A professora ainda frisou o arcabouço legal do direito à educação.
DIAGNÓSTICO
E INCLUSÃO
Professora Josete chamou
a atenção não só para a importância da inclusão das crianças e adolescentes, mas de
se proporcionar as condições adequadas tanto para a
aprendizagem quanto para o
trabalho dos profissionais da
educação. A vereadora ainda
fez convite para o seminário
"O direito ao atendimento
educacional especializado",
na próxima segunda-feira
(23).
Em resposta à vereadora
Noemia Rocha (MDB), Roberta explicou que o professor tutor em sala de aula
pode ser designado para estudantes com autismo ou
deficiência física neuromotora. "Eu defendo uma inclusão

saudável, uma inclusão verdadeira. E, acima de tudo, aquilo que é garantido para o aluno mesmo. Não um mero
dizer, mas um acontecer",
completou.
Flávia Francichini (União)
criticou, no debate com a
convidada da Tribuna Livre,
que "algumas vezes fechamse diagnósticos" do Transtorno do Deficit de Atenção
com Hiperatividade (TDH)
na escola caso a criança seja
agitada, por exemplo. Serginho do Posto (União), por
sua vez, perguntou sobre o
diagnóstico tardio e se qualquer professor pode identificar sinais da dislexia.
"O diagnóstico mesmo
para esse estudante é só
[com] o médico neurologista ou o psiquiatra", frisou
Roberta. De acordo com ela,
os sinais já podem ser identificados aos 4 ou 5 anos,
quando a criança começar a
ser alfabetizada. O acompanhamento em fonoaudiologia, avaliou a professora, após

pergunta de Marcos Vieira
(PDT), é um dos mais importantes para o disléxico.
TRIBUNA LIVRE
Espaço democrático de
debates, a Tribuna Livre é
mantida pela CMC como um
canal de interlocução entre
a sociedade e os parlamentares. Conforme o Regimento Interno do Legislativo, os
debates ocorrem nas quartas-feiras, durante a sessão
plenária - seguindo acordo
de líderes, após os pronunciamentos do pequeno expediente.
Os temas são sugeridos
pelos vereadores, que por
meio de requerimento indicam uma pessoa ou entidade para a fala em plenário. O
espaço pode servir para a
prestação de contas de uma
organização que recebe recursos públicos, apresentação de uma campanha de
conscientização, discussão
sobre projeto de lei em trâmite na Casa etc.

Virgem
Mostre-se como você é,
juntamente com as suas necessidades reais.

Libra
Seu comportamento impulsivo poderia levá-lo a complicações. Cuidado.

Escorpião
Suas alterações em seus
padrões de trabalho estão
trazendo boa sorte.

Sagitário
Sua naturalidade lhe permitirá evitar preocupações.

Capricórnio
Você vai precisar ser mais
sensível em relação ao seu
impulso de gastar.

Aquário
Se você conseguir controlar a sua impaciência, tudo
vai correr bem!

Peixes
Evite discussões acaloradas, que gastam sua energia.
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m solenidade realizada
nesta quinta-feira, dia
19 de maio, em Piraquara, o Governador Carlos
Massa Ratinho Junior assinou
a ordem de serviço para construção do novo Terminal de
Transporte Urbano de Piraquara. O investimento será de
R$ 12,7 milhões, para uma edificação de 2.467,35 metros
quadrados de área construída
no bairro Jardim Esmeralda, no
cruzamento das Avenidas São
Roque e Brasília.
O projeto do novo terminal teve início em 2019, por
meio de um estudo de viabilidade realizado pela Prefeitura
de Piraquara, que também sugeriu e intermediou a cessão
do terreno junto a Secretaria
de Estado da Saúde do Paraná.
A Superintendência de Projetos e Obras do município ainda desenvolveu o projeto arquitetônico que foi cedido para
a COMEC, que posteriormente contratou os projetos com-

E

AEN

Assinada a ordem de serviço para construção
do Novo Terminal Rodoviário de Piraquara

O investimento será de R$ 12,7 milhões, para uma edificação de
2.467,35 metros quadrados de área construída no bairro Jardim Esmeralda

plementares. Durante o discurso, o Prefeito de Piraquara, Josimar Fróes, fez questão de relembrar o histórico para viabilização do projeto "Uma conquista que teve início ainda na
gestão do ex-prefeito Marcus
Tesserolli, com participação efetiva dos técnicos da nossa Superintendência de Projetos e
Obras em parceria com a COMEC, e que agora eu tenho a
grata satisfação de assinar a
ordem de serviço", relembrou.

Ele também agradeceu o
Governo do Estado pelo investimento e cessão do terreno para construção do novo
terminal. "Piraquara agradece o
Governador Ratinho Jr pelo
cuidado com nossa cidade, destinando mais de R$ 12 milhões
e cedendo o terreno para
construção do Novo Terminal
que qualificará muito o transporte público do nosso município e beneficiará toda a população", destacou.

Segundo o Governador, o
investimento contribuirá para
uma unificação da cidade com
a Capital e os demais municípios da região. "Quando assumimos o governo fizemos um
grande projeto estratégico. Temos que pensar a Região Metropolitana e Curitiba como
um todo, e a população precisa dessa integração entre os
terminais. Essa obra vai aumentar a eficiência do transporte e
melhorar a qualidade de vida
dos trabalhadores que usam o
sistema", afirmou.
É importante ressaltar que
o atual Terminal localizado no
Centro não será desativado e
funcionará de forma integrada
com o novo.
ESTRUTURA
A nova edificação terá
2.467,35 metros quadrados de
área construída e será instalada com área total de 18.326,54
metros quadrados, no bairro
Jardim Esmeralda, no cruza-

mento das avenidas São Roque
e Brasília. O antigo complexo,
com área total de 1.857 metros
quadrados, tinha apenas 610
metros quadrados de área coberta.
Nos arredores será realizado um trabalho de paisagismo
com floreiras em alvenaria, plantas e árvores. O local ainda terá
área de recreação com bicicletário, duas quadras poliesportivas e playground. "Isso cria um
espaço de interação, vai valorizar os imóveis, melhorar a iluminação pública e a segurança
pública", destacou Ratinho Junior.
A estrutura será em aço,
apoiada em pilares também
metálicos e com telhas termoacústicas, que proporcionam
mais conforto e menos custo
de manutenção.
O perímetro externo da
cobertura terá um anteparo
metálico com iluminação em
LED embutida, deixando a estrutura mais moderna.

Baixas temperaturas e geadas fracas não
provocam perdas expressivas na agricultura
Boletim Semanal de Conjuntura Agropecuária do Deral mostra ainda que, em alguns casos,
como o do trigo, o frio mais intenso ajuda na aclimatação, perfilhamento e até no controle de insetos
ponto de se causarem perdas
expressivas. Com isso, está mantida a última projeção do Deral
de se produzir 605 mil toneladas em 301 mil hectares. A alteração que se percebe, para esta
segunda safra, é que o feijão-preto ganhou mais espaço em relação ao tipo cores, devido aos
preços convidativos do início do
ano.

JAELSON LUCAS/ARQUIVO/AEN

A massa de ar polar que chegou ao Paraná nesta semana provocou queda de temperaturas
em praticamente todo o Estado
e formação de geadas fracas em
algumas regiões, mas sem registro de perdas expressivas em
lavouras. O frio pode até ser
benéfico em alguns casos, como
no trigo. O assunto é analisado
pelo Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria
de Estado da Agricultura e do
Abastecimento (Seab), no Boletim Semanal de Conjuntura
Agropecuária referente à semana de 13 a 19 de maio.
Os técnicos do Deral apontam que, apesar da preocupação
que a queda na temperatura traz
aos produtores, especialmente
em relação à segunda safra de
feijão e de milho, ela também
pode ter efeitos benéficos. O
trigo, por exemplo, está com
46% da área semeada, mas as lavouras ainda não chegaram em
estágio crítico para o frio. Pelo
contrário, a atual onda favorece
a aclimatação e estimula o perfilhamento. Além disso, tempera-

O trigo está com 46% da área semeada, mas as lavouras
ainda não chegaram em estágio crítico para o frio

turas negativas controlam a população de insetos e plantas que
poderiam prejudicar o cereal.
Nesse caso, a geada contribui
para a redução no uso de produtos de combate às pragas, o
que se torna importante para os
triticultores em um momento em
que os custos de produção continuam em patamares elevados.
MILHO E FEIJÃO
No caso da segunda safra de
milho, a não formação de geada

relevante em regiões produtoras, durante a semana, descarta
cenário de perdas neste momento.
Com a expectativa de que a
temperatura se eleve nos próximos dias, as geadas também ficam descartadas. A maioria das
lavouras (55% da área) está em
fase de frutificação, com condições boas em 87% delas.
Para o feijão, os primeiros
informes são de que as geadas
ainda não foram tão fortes a

SOJA E TOMATE
O documento do Deral
aponta ainda a expectativa de
que o Valor Bruto de Produção
(VBP) da soja em 2021, que deve
ser divulgado dentro de alguns
dias, atinja R$ 50 bilhões, o que
representaria alta de 70% se comparado com o ano anterior, ainda que a produção seja ligeiramente inferior ao recorde conseguido em 2020, de 20,7 milhões de toneladas.
O boletim também registra
a queda no preço do tomate. Na
Ceasa de Curitiba, as caixas de
20 quilos tiveram os preços reduzidos em 40% e foram comercializadas, neste mês, por R$ 90.

Em abril, o valor estava em R$
160. A tendência é que até setembro recuem ainda mais, na
medida em que a colheita avança.
AVICULTURA
E PISCICULTURA
O registro em relação ao
frango paranaense é de redução
em 3,29% no custo de produção
em abril, relativamente ao mês
anterior, caindo de R$ 5,77 o
quilo produzido para R$ 5,58. A
alimentação, principal item, passou a representar 75,79% do
custo de produção, uma queda
de 3,35% em relação a março.
No entanto, se comparar com
os últimos 12 meses, houve aumento de 9,45%.
A atividade envolvendo pescados ainda é pequena no Paraná. Em 2020, atingiu R$ 1 bilhão
em Valor Bruto de Produção, representando 0,8% do VBP total
do Estado. Mas o boletim acentua que a atividade está em expansão, sobretudo em relação à
tilápia, com expectativa de crescimento acima de 20% ao ano.

