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Municípios se unem para discutir o
monitoramento de aterros sanitários
Secretários, técnicos e gestores da área ambiental dos 33 municípios que com-
põem a Amerios e a Amenorte se reuniram para discutir, entre outras pau-
tas, a exigência normativa do Governo do Estado para que todos os aterros 

sanitários tenham poços de monitoramento de suas atividades. O chamado 
GT-33 promove encontros bimestrais. Em Umuarama, houve a discussão do 
automonitoramento de atividades potencialmente poluidoras no Paraná.
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A Sanepar investiu R$ 1,74 bilhão em 2022, o maior montante anual de sua história. O valor é 32% maior do 
que em 2021, que contabilizou R$ 1,32 bilhão. Os números confirmam a solidez da empresa. A maior parte dos 
investimentos foi na área de esgotamento sanitário. Em abastecimento, os recursos somaram R$ 688 milhões, 
que aproximam a Companhia das metas determinadas pelo novo marco legal de saneamento.

Os agentes comunitários de saúde de Umuarama conheceram detalhes sobre o fluxo de encaminhamento e atendimentos 
realizados pelo Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas.                                                                                 l 4
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Horóscopo 
ÁRIES  21/3 a 20/4
Se depender dos astros, a semana começa 
redondinha e seus planos vão ficar protegidos. 
Os frutos da sua dedicação profissional vão apa-
recer e uma grana a mais pode entrar. Isso se 
você não bancar a (o) doida (o) e resolver torrar 
tudo, né? Juízo aí.

TOURO  21/4 a 205
Prudência é seu lema e você desconfia até da som-
bra quando as coisas chegam fáceis demais. Essa 
semana Mercúrio se estranha com Urano e con-
vém ir devagar com os planos. Na saúde, é hora 
de desacelerar o ritmo e fugir de extravagâncias.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Coisas bacanas vão rolar, mas chateações tam-
bém podem pintar, docinho! A Lua míngua no 
céu e o dinheiro na carteira, então bora redu-
zir as pizzas, as breja e controlar os gastos! 
Por outro lado, os interesses de profissionais 
ganham impulso e você pode fazer aquelas 
transformações com as quais vem sonhando. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
O clima fica animado com os parentes e com o 
mozão. A semaninha será perfeita para curtir a 
família, se destacar na carreira e embolsar uma 
grana. Notícia boa pode chegar e ter relação 
assuntos diferentes ou pessoas de outra cidade.

LEÃO 22/7 a 22/8
Olho aberto para não entrar no vermelho nem 
arranjar encrenca com as pessoas queridas, 
inclusive o par. Os astros garantem que tem 
muita coisa boa rolando nessa semana, o tra-
balho tá on, a saúde fica ok e não vai faltar opor-
tunidade para realizar as mudanças que tanto 
quer na sua vida. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Qual notícia você quer primeiro, as boas ou as 
bads? Trabalho, dinheiro e saúde devem estar 
no foco na sua atenção e vão exigir muita cau-
tela. Numa dessa, nem pense em fazer mudan-
ças radicais ou gastos impensados nesses dias. 
Mas na paixão a história é outra e você vai nadar 
de braçadas! 

LIBRA  23/9 a 22/10
Se depender dos astros, o que rola nessa 
semana é trabalho. Mas não reclama de barriga 
cheia, não, primeiro porque é pecado e segundo 
porque a sua estrela fica abençoada no serviço. 
Vitalidade em alta na saúde também vai ajudar, 
só não convém pirar com grana e queimar tudo 
na diversão a partir de sexta. 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Fevereiro está por um fio, mas você ainda tem 
tempo para fechar o mês com conquistas e saldo 
positivo em quase todos os setores. Com as vibes 
astrais agindo no seu paraíso, garanto que as coi-
sas vão fluir do jeito que você espera na saúde, nas 
paqueras, no trabalho e nos contatos em geral. 

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
O trabalho está abastecido de good vibes e com a 
Lua Minguante no seu signo, a semana será ideal 
para curtir um pouco de sossego. Mas já aviso que 
tensões podem rolar em parcerias, conversas e 
negociações a partir do dia 21. Isso sem falar que 
vontade de enfiar o pé na jaca pode aumentar. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Sua estrela segue brilhando nessa semana, e seus 
interesses contam com um baita incentivo do céu. 
É hora de tirar proveito da sua imaginação e das 
boas ideias para progredir e realizar seus planos. 
Nas relações pessoais, tudo indica que você vai 
curtir dias pontuados por sintonia e criatividade.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Dinheiro na mão é vendaval, mas o astral aqua-
riano anda tão sortudo com grana que nem um 
furacão categoria cinco vai abalar. Suas finan-
ças ficam no modo turbo e a chance de encher 
o bolso nessa semana é real oficial. Você terá 
criatividade e soluções brilhantes para ampliar 
seus ganhos essa semana.

PEIXES 20/2 a 20/3
A semana promete sucesso nas finanças, surpre-
sas positivas com amigos, pessoas mais velhas e 
que podem te ajudar a realizar suas esperanças. 
Aproveite para ir atrás dos seus objetivos porque 
você tem tudo para alcançar o que sempre desejou. 

Os nascidos a 18 de fevereiro são do signo de Aquário com a personalidade de Aquário – Áries. 
São meio indecisos, vagarosos e lhes falta a necessária confiança em si. São obedientes e sub-
missos aos pais e aos avós e vivem inteiramente para a família de origem. De um modo geral 
são conservadores e têm dificuldades para se atualizarem e se inovarem, o que pode atrapalhar 
a realização de seus ideais, de seus sonhos e projetos de vida pessoal. 

Horóscopo nascidos em 18 de fevereiro
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Os nascidos no dia 19 de fevereiro são do signo de Aquário com a personalidade de Gêmeos. 
São inteligentes, lúcidos, versáteis e ativos, criativos joviais e otimistas. Em geral têm muitos 
amigos e se tornam populares. Nasceram para liderar e têm grande capacidade para isso. 
Podem ter boa intuição e sorte para jogos e Loterias, para concurso e sorteios, assim como 
para competições esportivas e outras. 

Horóscopo nascidos em 19 de fevereiro

Os nascidos em 20 de fevereiro são receptivos e por isso têm recordações vividas conseguindo 
repetir com precisão o que viram ou ouviram. Desejam ser levados a sério e se dedicam intei-
ramente em negócios, responsabilidades e familiares.

Horóscopo nascidos em 19 de fevereiro
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Corpo de Bombeiros forma turma num
dos cursos mais concorridos da instituição

O Corpo de Bombeiros 
Militar do Paraná (CBMPR) rea-
lizou a solenidade de forma-
tura de 30 guarda-vidas milita-
res 2022/2023, em Guaratuba, 
Litoral do Estado. O curso 
prepara profissionais para o 
salvamento aquático com ati-
vidades teóricas, práticas e 
estágio final com a aplicação 
do efetivo nas areias das praias 
durante o Verão Maior Paraná. 

Os 30 formandos estão há 
quase quatro meses em dedi-
cação exclusiva à formação 
de guarda-vidas. O curso teve 
início no dia 31 de outubro de 
2022 e durou 108 dias, totali-
zando 610 horas-aula. As aulas 
aconteceram inicialmente nas 
instalações físicas do centro 
de ensino e instrução, em São 
José dos Pinhais e posterior-
mente no 8º Grupamento de 
Bombeiros, que fica no litoral 
paranaense.  

De acordo com o coman-
dante-geral do Corpo de 
Bombeiros Militar do Paraná, 
coronel Manoel Vasco de 
Figueiredo Junior, essa con-
quista é importante para o 
militar estadual que se dispõe 
a fazer um curso de guarda-vi-
das, demonstrando o mais alto 
grau de empatia pelo próximo. 

OS alunos passaram por diversas disciplinas envolvendo educação física, natação, salva-
mento, primeiros socorros, busca, patrulhamento e relações públicas

S
E

S
P“É uma satisfação ver mais 

uma turma se formando neste 
curso que tem um destaque 
grande dentro da instituição. 
Hoje, entregamos para a socie-
dade paranaense 30 guarda-vi-
das militares altamente treina-
dos e capacitados para salvar e 
proteger vidas”, disse.  

O curso de guarda-vidas do 
Corpo de Bombeiros do Paraná 
possui uma preparação de pro-
fissionais para a realização 
de atividades de salvamento 
aquático no mar, nas represas 
e nos rios. Ele é considerado 
um dos cursos mais exigentes 
da corporação devido ao alto 
grau de esforço físico e psi-
cológico, despendidos pelos 
alunos durante os períodos de 
treinamento.

“Durante esse período de 
formação, os guarda-vidas 
foram colocados à prova em 
mares bravos e desafiado-
res e também dentro e fora 
da água. Eles demonstraram 
muita capacidade, provando 
que podem ostentar no peito 
e na alma um dos mais difí-
ceis cursos da corporação. 
Tenho certeza que as expe-
riências vivenciadas e os ensi-
namentos repassados jamais 
serão esquecidos”, explicou o 

chefe do Centro de Ensino e 
Instrução, major Eduardo José 
Slomp Aguiar.

Os alunos passaram por 
diversas disciplinas como 
educação física, natação, sal-
vamento aquático, primei-
ros socorros, busca aquática, 
patrulhamento terrestre, ope-
rações com embarcações e 
aeronaves e relações públicas 
e humanas.

“Foi um curso árduo, que 
durou 108 dias. Nossa turma 
estava extremamente unida 
desde o início e isso foi deter-
minante para finalizarmos 
o curso. Estamos bastante 
honrados em vestir a farda e, 
agora, poder dizer que somos 
guarda-vidas militares. Nós 
somos a elite do salvamento 
aquático do Paraná”, afirmou 
o soldado David Hartemann, 
formando da turma 2022/2023.

A cabo Cristiane Battistini 
é de Pato Branco e falou sobre 
como foi administrar a saudade 
da família e a realização de um 
sonho. “Esse período foi de 
grande provação física e psicoló-
gica, nós ficamos longe de fami-
liares, filhos, maridos, mulheres. 
Eu sou mãe, então eu tive que 
lidar com a saudade. O período 
foi de grande esforço, mas a 

recompensa é proporcional. 
Sempre foi um sonho e agora 
está alcançado. Além de toda a 
dedicação, todo o esforço, nós 
criamos vínculos de amizades 
que vão durar para o resto da 
vida”, contou.

Ao final da solenidade, os 30 
novos Guarda-Vidas Militares 
fizeram a tradicional entrada 
ao mar, em busca da camiseta 
amarela, uniforme muito alme-
jado por representar o preparo 
e a honra do Guarda-Vidas.

Estado mapeia ações em políticas
voltadas à mulher e à igualdade racial

A Secretaria estadual da 
Mulher e Igualdade Racial vai 
mapear as ações já existentes 
no âmbito do governo estadual 
para identificar o que precisa 
ser feito para fortalecer ainda 
mais as ações voltadas a essa 
área. O trabalho será feito em 
alinhamento com todas as 
secretarias estaduais. A secre-
tária Leandre Dal Ponte e dire-
tores-gerais das demais pastas 
se reuniram para definir os pri-
meiros passos desse projeto.

Uma das ações já progra-
madas será um workshop no 
dia 15 de março, no qual serão 
expostas todas as ações reali-
zadas pelas secretarias e que já 
seguem o Plano Estadual dos 
direitos das Mulheres 2022-2025.

O Paraná tem ações con-
cretas em andamento como o 

apoio ao projeto Mulheres do 
Café, via IDR-Paraná, o Botão 
do Pânico e a Patrulha Maria 
da Penha, na Secretaria de 
Segurança Pública, o Banco 
da Mulher Empreendedora na 
Fomento Paraná e a prioridade 
de atendimento na aquisição 
de casas na Cohapar.

Segundo a secretária, as 
políticas públicas para mulhe-
res executadas pelo Governo 
do Estado contemplam tanto a 
garantia do direito das mulhe-
res, como também a proteção 
social, em especial às víti-
mas de violência. Com a nova 
pasta, a ideia é potencializar o 
atendimento nessa área.

“Nossa agenda é ampla 
e legítima, demandada pela 
sociedade. Mapeando as 
ações, poderemos identificar, 

dentro das políticas execu-
tadas, as que precisam ser 
aprimoradas, ou mesmo as 
novas políticas que precisam 
ser desenvolvidas”, explicou 
Leandre, assinalando que as 
temáticas da mulher e de raça 
são transversais e vão exi-
gir dedicação e empenho de 
diversas secretarias.

O direcionamento princi-
pal, afirmou a secretária, é 
colocar luz sobre o protago-
nismo da mulher e as grandes 
fragilidades vistas no ciclo de 
vida dela. “A violência contra 
a mulher é uma questão nacio-
nal que vem desde a coloni-
zação. É uma questão cultu-
ral e uma luta diária, para a 
qual temos instrumentos que 
podem ajudar a coibir”, com-
plementou Leandre.

EM RAZÃO DO FERIADO DE CARNAVAL, NÃO HAVERÁ SORTEIOS
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Sanepar investiu R$ 1,74 bilhão nos
sistemas de esgoto e água em 2022

A Sanepar investiu R$ 1,74 
bilhão em 2022, o maior mon-
tante anual de sua história. O 
valor é 32% maior do que em 
2021, que contabilizou R$ 1,32 
bilhão. Os números confirmam 
a solidez da empresa e foram 
apresentados nesta sexta-
-feira (17) pelo diretor-presi-
dente da Companhia, Claudio 
Stabile, durante a divulgação 
do balanço.

A maior parte dos inves-
timentos da Sanepar no ano 
passado – R$ 918 milhões – foi 
na área de esgotamento sani-
tário, 53% a mais que em 2021 
(R$ 596,4 milhões). Em abas-
tecimento de água, os recur-
sos somaram R$ 688 milhões, 
investimentos que aproximam 
a Companhia de Saneamento 
do Paraná das metas determi-
nadas pelo novo marco legal 
de saneamento.

Com 65.892 novas ligações 
de esgoto ao longo do ano, o 
índice de atendimento com 
rede coletora (IARCE) chegou 
a 78,9% da população, sendo 
100% de tratamento do esgoto 
coletado. O novo marco esta-
belece 90% de esgotamento 

Eficiência
Em 2022, além dos investimentos crescentes, a Sanepar conquistou reco-
nhecimento do mercado com mais um Troféu Transparência, que atesta 
a qualidade de suas demonstrações contábeis, entre outros prêmios, e 
recebeu a notícia de ter sido incluída na carteira do Índice de Sustenta-
bilidade Empresarial (ISE) da B3, que passou a vigorar em 2023. O ano 

também foi de superação da crise hídrica. Depois de quase dois anos de 
rodízio no abastecimento, o nível das barragens voltou aos índices histó-
ricos de 100%, resultado também de uma série de ações que tornaram 

a empresa ainda mais eficiente. Várias obras que foram antecipadas, 
ampliaram a performance de produção de água da empresa.

Conferência Municipal de Cultura será realizada na próxima sexta
Artistas, produtores cultu-

rais, conselheiros, gestores, 
estudiosos, pesquisadores, 
investidores e promotores 
de cultura, em todas as suas 
formas, são convidados a 
participar da 1ª Conferência 
Municipal de Cultura de 
Umuarama, que será realizada 
na próxima sexta-feira (24), das 
8h às 17h, no teatro do Centro 
Cultural Vera Schubert. Como 
cidade núcleo, o evento será 
aberto para participantes de 
Douradina, Icaraíma e Nova 
Olímpia.

Segundo a secretária 
municipal de Cultura, Rosana 
Palhoto Dias, a Conferência 
será dividida em cinco eixos 
de trabalho principais e será 
realizada conforme crono-
grama proposto pela Lei n° 
4.629, de 10 de fevereiro de 
2023, que dispõe sobre o 
Sistema Municipal de Cultura 
do Município de Umuarama. 
“Entre os objetivos, vamos dis-
cutir a cultura umuaramense 
nas suas dimensões cidadã, 

sanitário até 2033. Segundo 
dados do Instituto Trata Brasil, 
a média nacional de atendi-
mento com coleta de esgoto 
é de 55%, com tratamento de 
50% deste volume.

Na área de abastecimento 
de água, a Sanepar atende 
100% da população urbana, 
ou seja, já atende plena-
mente a meta do marco legal 
do saneamento. A média de 
atendimento da população 
com água tratada no Brasil 
é de 84%, dado também do 
Trata Brasil.

Durante a apresentação em 
videoconferência dirigida a 
acionistas e aberta ao público, 
Stabile destacou o esforço da 
empresa para melhorar a qua-
lidade de vida dos paranaen-
ses e a busca incessante da 
Companhia por inovação e cui-
dados com o meio ambiente 
que, segundo ele, acompa-
nham todos os investimentos 
da empresa.

“O crescimento signifi-
cativo dos últimos anos e o 
planejamento dos próximos 
investimentos previstos permi-
tem à Sanepar fazer projeções 

simbólica e de desenvolvi-
mento, promovendo o debate 
entre os produtores de cultura, 
valorizando a diversidade das 
expressões e o pluralismo das 
opiniões”, aponta.

Ela conta que a pauta vai 
abordar os segmentos artís-
ticos (dança, teatro, música, 
cinema, audiovisual etc.), 
a preservação da memória 
e história da região (patri-
mônio material e imaterial), 
literatura, cultura e trans-
versalidade (como a cultura 
pode fortalecer o turismo, o 
meio ambiente, as ações da 
saúde e da educação, conver-
sando com as outras pastas e 
outros segmentos), gestão da 
cultura e economia criativa e 
as leis Paulo Gustavo e Aldir 
Blanc, entre outros temas”, 
detalha.

R o s a n a  c o m e n t a 
ainda que a realização da 
Conferência de Cultura, pro-
posta pelo prefeito Hermes 
Pimentel, é fundamental 
para propor estratégias para 

descentralizar e democra-
tizar o acesso dos cidadãos 
à produção e os serviços 
culturais. “Esse encontro 
chega também para propor 

para antecipar o cumprimento 
das metas de universalização, 
tornando o Paraná o primeiro 
estado a atender ao marco de 
saneamento”, disse.

COM 65.892 novas ligações de 
esgoto, o índice de atendimento 
com rede coletora chegou a 78,9% 
da população, sendo 100% de 
tratamento do esgoto coletado
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estratégias na gestão das 
políticas públicas de cultura, 
além de aprimorar e propor 
mecanismos de cooperação 
com a sociedade civil para 

fortalecer e facilitar a for-
mação e o funcionamento 
de projetos que promovam 
a cultura em nossa cidade e 
região”, resume a secretária.

SERÃO discutidos temas relacionados à cultura nas suas dimensões cidadã, simbólica e de desenvolvimento
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Rally Transparaná realizou a 
distribuição de absorventes

O 29º Rally Transparaná, 
que teve largada na segunda-
-feira (20) em Foz do Iguaçu, 
movimentou a economia e o 
turismo de Oeste a Leste do 
Paraná e também teve um 
componente social e de soli-
dariedade. Nesta edição, os 
competidores levaram na 
bagagem absorventes e pro-
dutos de higiene íntima femi-
nina para serem doados em 
diversas cidades ao longo 
do trajeto para adolescen-
tes e adultas em situação de 
vulnerabilidade.

Os kits com os absorventes 
e outros produtos de higiene 
foram entregues a represen-
tantes de instituições de cari-
dade e escolas em 11 dos 
municípios visitados pelo 
Rally. Houve ainda kits meno-
res que serão doados em mãos 
a mulheres durante o percurso.

Esse tipo de ação solidária 
aconteceu pela primeira vez 
no tradicional rally e integrou 

Agentes de saúde podem encaminhar pacientes 
diretamente ao Centro de Atenção Psicossocial

Os agentes comunitários 
de saúde (ACS) de Umuarama 
conheceram detalhes sobre o 
fluxo de encaminhamento e 
atendimentos realizados pelo 
Centro de Atenção Psicossocial 
Álcool e Drogas (CAPS – AD) em 
reunião técnica, realizada pelo 
setor de Assistência Social da 
Secretaria Municipal de Saúde.

As orientações foram pres-
tadas pela enfermeira Joseany 
Camozzato, coordenadora do 
CAPS – AD, e pela psicóloga 
Débora Mendes Bagio, do setor 
de Assistência em Saúde do 
município, ao lado da coorde-
nadora Caroline Oliveira Bagli.

“Os pacientes que enfrentam 
problemas com dependência 
química geralmente são enca-
minhados ao CAPS pela assis-
tência em saúde. Mas com as 
devidas orientações, esse tra-
balho também poderá ser feito 
diretamente pelos agentes, que 
estão em contato diário com as 
famílias e identificam os casos 
que se enquadram no atendi-
mento”, afirmou Caroline Bagli.

A psicóloga Débora Bagio 

o projeto TPM – Transparaná 
para Mulheres –, buscando 
incentivar a participação femi-
nina na prova, uma iniciativa 
da confraria Filhas do Vento e 
da Liberdade, grupo de mulhe-
res motociclistas.

A idealizadora do TPM, 
Telma Crummenauer, explica 
que o Rally Transparaná sem-
pre proporcionou e incenti-
vou a participação feminina 
na prova e o projeto irá abri-
lhantar ainda mais as causas 
voltadas às mulheres. A arreca-
dação de produtos recebeu o 
apoio da Mili, maior fabricante 
100% brasileira do setor, com a 
doação de 4.224 unidades.

“Com a colaboração da Mili, 
conseguimos bem mais do que 
imaginávamos. Se antes iría-
mos ajudar algumas mulhe-
res, agora vamos alcançar 
um número muito maior”, diz 
Telma. Na visão dela, a parce-
ria contribui para a diminuição 
da pobreza menstrual, que é 

a falta de acesso por mães e 
jovens carentes a produtos de 
higiene íntima.

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde, esse é um 
problema que atinge 10% 
das meninas no planeta e no 
Brasil estima-se algo em torno 
de 25% de jovens que perdem 
mais de 30 dias de aulas no 
ano por não ter como cuidar da 
higiene durante a menstruação 

Esporte e aventura
O Transparaná passa por mais de 170 municípios, mostrando as belezas 

naturais do Estado e fomentando o esporte de aventura por meio do 
turismo. É o maior rally de regularidades das Américas, uma realização 
do Jeep Clube de Curitiba, em parceria com o Governo do Estado – o 

evento integra a programação dos Jogos de Aventura e Natureza (JAN). 
São seis dias de aventura, no complexo Movie Carsem, em Foz do 

Iguaçu, com a largada promocional de todas as categorias, e chegada 
em Curitiba, no Palácio Iguaçu, no sábado (25).

explicou que o CAPS – AD é 
uma das possibilidades de 
tratamento, que deve ter ade-
são voluntária do dependente 
em álcool ou drogas, e que 
os agentes devem apresentar 
também outras possibilidades. 
“O importante é orientar os 
pacientes e mostrar que exis-
tem opções de atendimento, 
conscientizá-los sobre a situa-
ção e as dificuldades que eles 
enfrentam e mostrar que é 
possível combater e vencer 
esse problema”, apontou.

A enfermeira Joseany lem-
brou que Umuarama conta 
com dois centros de atenção 
psicossocial – um que atende 
pacientes do município com 
transtornos mentais mode-
rados ou graves (o CAPS II) 
e outro que atende pessoas 
de todas as cidades da 12ª 
Regional de Saúde por meio 
do Consórcio Intermunicipal 
de Saúde (Cisa Amerios), o 
CAPS – AD, para dependência 
em álcool e drogas.

O serviço é de porta aberta: 
aceita agendamentos por 

telefone e atende casos que 
surgem no dia a dia. Por isso, os 
agentes de saúde podem fazer 
o encaminhamento direto de 
pacientes, já que conhecem de 
perto a realidade das famílias do 
seu território. “O assunto é com-
plexo, às vezes é difícil de lidar, 
mas quando surgem casos desta 
natureza é importante orientar, 
conscientizar a pessoa e a famí-
lia para a importância do tra-
tamento e mostrar as opções”, 
completou Débora Bagio.

O CAPS – AD atende ao 
paciente inserido no seu meio 
social sem internação. A efi-
cácia do tratamento depende 
do dependente químico e do 
trabalho multiprofissional 

desenvolvido no serviço, que 
envolve apoio familiar, espi-
ritual, grupos de autoajuda e 
inserção social, além do aten-
dimento médico e em saúde 

mental. Após a avaliação inter-
disciplinar é desenvolvido um 
projeto terapêutico para cada 
paciente, considerando a gra-
vidade do seu caso.

ORIENTAÇÕES foram repassadas em reunião técnica, realizada pelo setor de Assistência 
Social da Secretaria Municipal de Saúde

JOSÉ A. SABINO/SECOM

no ambiente escolar.
A prova também promo-

veu ações ambientais, como 

o plantio de árvores e destina-
ção correta dos lixos gerados 
pelo evento.

A ação solidária aconteceu pela primeira vez no tradicional rally e integrou o projeto TPM – Transparaná para Mulheres

AEN
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Saúde de Umuarama se prepara para
lidar com casos de febre chikungunya

A Secretaria Municipal de 
Saúde realizou uma atualiza-
ção de profissionais de saúde 
a respeito da dengue e da febre 
chikungunya, com o médico 
infectologista Celso Gomes. 
O encontro, realizado no 
Anfiteatro Haruyo Setogutte, 
foi dirigido a médicos das uni-
dades de saúde do município, 
professores e acadêmicos do 
curso de Medicina da Unipar 
(Universidade Paranaense) 
e alunos do curso técnico 
em Enfermagem da Escola 

Evento discutirá o 
uso do hidrogênio 
renovável no PR
O Plano Estadual  de 

Hidrogênio Renovável foi tema 
de uma reunião na Secretaria 
de Estado de Planejamento. 
Com participação do secre-
tário da pasta, Guto Silva, e 
de representantes da Copel, 
Sanepar, Parque Tecnológico 
Itaipu, Compagás, Invest 
Paraná e da Secretaria da 
Fazenda, ficou definida a rea-
lização de um evento estadual 
sobre o tema em maio.

A previsão é que, no mesmo 
mês, seja estabelecida a con-
tratação de um estudo pro-
fundo das potencialidades do 
hidrogênio renovável e de pos-
síveis mecanismos de deso-
neração, visando despertar o 
interesse de players do setor.

“Estamos sempre acompa-
nhando o que acontece nesta 
área, sobretudo na Europa, 
que pela grande dependência 
do gás da Rússia tem levado 
a grandes investimentos em 
hidrogênio renovável”, disse 
Guto Silva, destacando que 
essa energia hoje abastece 
indústrias, caminhões pesa-
dos, navios e aviões.

Estadual Hilda Kamal.
Entre outros temas e indi-

cações, o médico, que atua no 
Ambulatório de Infectologia 
de Umuarama, falou sobre a 
importância da qualificação 
dos profissionais de serviços 
de saúde no atendimento aos 
pacientes suspeitos de doen-
ças vetoriais. “Nossa proposta 
é sempre atualizar e preparar 
os profissionais para garantir a 
detecção precoce, o adequado 
manejo clínico e a assistência 
de enfermagem em relação a 

essas doenças”, comentou.
Dr. Celso Gomes detalhou 

que a chikungunya possui a 
fase aguda, com duração de 
cinco a 14 dias, uma fase pós-
-aguda, que pode durar até 
três meses e pode se tornar 
crônica se os sintomas persis-
tirem após esse período. “Na 
fase aguda há surgimento 
abrupto de febre alta (maior 
de 38,5°C), dor forte nas arti-
culações e músculos, dor 
de cabeça intensa e fadiga. 
As manchas vermelhas da 

chikungunya surgem do 2º 
ao 5º dia após início da febre, 
afetando principalmente 
tronco, extremidades e face. 
Na fase pós-aguda e crônica, 
quando há persistência de 
sintomas, eles se manifes-
tam principalmente nas arti-
culações, com edema e dor”, 
explicou.

A  r e co m e n d a ç ã o  e m 
caso de sintomas, segundo 
o infectologista,  é  para 
que o paciente procure a 
Unidade Básica de Saúde 

mais próxima para avalia-
ção. “Além disso é impor-
tante fazer repouso e cuidar 
da reposição de líquidos. No 
caso de dengue, é extrema-
mente importante que haja 
reconhecimento precoce dos 
sinais de alarme e gravidade. 
Para chikungunya, um profis-
sional deve ser consultado 
para que sejam recomenda-
dos analgésicos e tratamen-
tos não farmacológicos como 
fisioterapia e exercícios”, 
recomendou.

Segundo o secretário de 
Planejamento, o evento irá reu-
nir pesquisadores e empresas 
vinculadas ao setor, com vistas 
a embasar a organização e pre-
paração do Estado, a médio e 
longo prazo, posicionando o 
Paraná para quando essa tec-
nologia estiver madura.

O hidrogênio renovável se 
refere a progresso, sustentabi-
lidade e riqueza para os para-
naenses, segundo o diretor-
-presidente da Sanepar, Claudio 
Stabile, visto que pode fazer 
com que os resíduos sanitários, 
caso sejam usados nessa produ-
ção, passem de um custo para o 
Estado para um ativo capaz de 
gerar receita. “Nosso alvo prin-
cipal é a questão de fomento de 
uma economia circular e da pro-
teção do meio ambiente. Nossa 
chance é agora, fazendo traba-
lhos como esses”, afirmou.

Com esse grupo de planeja-
mento, de acordo com Rafael 
Lamastra Júnior, presidente 
da Compagas, o Paraná sai 
na frente, principalmente por 
integrar, logo no início dos tra-
balhos, entes envolvidos em 
toda a cadeia produtiva, do 
planejamento à distribuição 
dessa energia.

“O maior desafio hoje rela-
cionado ao hidrogênio renová-
vel é justamente a distribuição, 
processo que envolve nossa 
companhia e que é parte sensí-
vel da cadeia, que exige amplo 
mapeamento das demandas 
do setor”, diz Lamastra Júnior.

Estúdio de pilates é inaugurado na
unidade operacional do Sest/Senat

O prefeito de Umuarama, 
Hermes Pimentel, participou 
da solenidade de inaugura-
ção do ‘Estúdio de Pilates’ da 
unidade operacional do Sest–
Senat de Umuarama, inaugu-
rado na cidade em 2019 e sem-
pre parceiro da administração 
municipal.

Além da inauguração do 
estúdio, Pimentel também 
realizou uma visita técnica ao 
Serviço Social do Transporte 
e  S e r v i ço  N a c i o n a l  d e 
Aprendizagem do Transporte. 
“Tive a oportunidade de 
conhecer um pouco mais sobre 
os serviços oferecidos ali e 
fiquei positivamente surpreso 
em saber sobre os importantes 

serviços disponibilizados”, 
relatou o prefeito.

A gerente da unidade 
local, Chrislainy Chedlovski, 
relatou que o Sest/Senat 
investiu R$ 35 mil para a ins-
talação do estúdio, que irá 
melhorar o tratamento fisio-
terápico e contribuir com a 

redução de complicações clí-
nicas em longo prazo. “Vamos 
garantir mais qualidade de 
vida aos indivíduos e, con-
sequentemente, contribuir 
para melhorar o condiciona-
mento físico do trabalhador 
do transporte e seus familia-
res”, comentou.

O investimento do Sest/Senat foi de R$ 35 mil na instalação do estúdio, que irá melhorar o tratamento fisioterápico
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Municípios se unem para discutir o
monitoramento de aterros sanitários

Secretários, técnicos e 
gestores da área ambiental 
dos 33 municípios que com-
põem a Amerios (Associação 
dos Municípios da Região 
de Entre Rios) e a Amenorte 
(Associação dos Municípios 
do Médio Noroeste) reuni-
ram-se no Anfiteatro Haruyo 
Setogutte, para discutir, entre 
outras pautas, a exigência nor-
mativa do Governo do Estado 
para que todos os aterros sani-
tários tenham poços de moni-
toramento de suas atividades.

De acordo com o secretário 
municipal de Meio Ambiente de 
Umuarama, Rubens Sampaio, 
o chamado GT-33 (Grupo de 
Trabalho de Políticas Públicas) 
reúne-se bimestralmente e 
cada encontro é realizado em 
uma cidade. “Nesta quarta-
-feira tivemos a honra de sermos 
os anfitriões desse importante 
evento, que discute o auto-
monitoramento de atividades 
potencialmente poluidoras 
no Paraná, como determina o 
IAT (Instituto Água e Terra) e a 

Ensino em tempo integral cresce 51% na rede estadual
O governador Ratinho 

Junior destacou a amplia-
ção da educação em tempo 
integral na rede estadual do 
Paraná. A partir deste ano 
letivo, 253 colégios paranaen-
ses passaram a contar com o 
ensino integral no fundamen-
tal e médio, 86 instituições a 
mais do que no ano passado, 
o que representa uma expan-
são de 51% na rede. Com isso, 
55 mil estudantes estão sendo 
atendidos na modalidade.

O anúncio foi feito durante 
o Seminário de Diretores 
Escolares, que reúne os diri-
gentes das 2,1 mil escolas da 
rede estadual. Na oportuni-
dade, o governador também 
destacou o investimento de 
R$ 100 milhões para revita-
lização de colégios da rede 
estadual, dentro do programa 
Escola Bonita, e o pagamento 
de uma gratificação a diretores 
e diretores-auxiliares de toda 
a rede estadual, condicionada 
à manutenção da frequência 
escolar superior a 85% no ano.

“O Paraná foi reconhecido 
como a melhor educação 
pública do País. Isso é fruto 

Expansão
O número de escolas no mo-
delo mais do que triplicou em 

quatro anos. Em 2019, o Paraná 
contava com 73 unidades aten-
dendo em período integral. O 
avanço ocorreu mesmo após 
a pandemia, com a expansão 

sendo feita em ritmo acelerado 
desde a retomada das aulas. 

De 2021 para cá, o número de 
instituições cresceu 175%, pas-
sando de 92 unidades para as 
atuais 253.Além da ampliação 
da modalidade, pela primeira 

vez estão sendo ofertados 
cursos técnicos para a educação 
em tempo integral. A educação 
profissional agora está presente 
em 33 desses colégios, com seis 
cursos: Administração, Agrone-
gócio, Desenvolvimento de Sis-
temas, Formação de Docentes, 
Gastronomia e Marketing. Do 

ano passado para cá, o número 
de municípios com essa mo-
dalidade também aumentou, 

passando de 103 para 154 cida-
des atendidas nos 32 Núcleos 

Regionais de Educação do Esta-
do (NREs). Com a inovação, 106 

colégios estarão inseridos no 
programa Paraná Integral, em 
que todos os alunos estudam 
em período integral, e outros 
147 fazem parte do Integral +, 

que conta com algumas turmas 
dentro do modelo.

Sedest (Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Sustentável e 
do Turismo)”, conta.

Segundo ele, nem todos 
os aterros sanitários do GT-33 
possuem sistema de automo-
nitoramento e o objetivo do 
grupo é exatamente promo-
ver a união de forças para que 
todos possam se adequar às 
normativas. “Nos colocamos à 
disposição para contribuir com 
o que for necessário – desde 
preenchimento de documen-
tos à disponibilização de pro-
fissionais – para que aqueles 
municípios que ainda não têm 
o sistema possam ao menos 
iniciar e estudar o processo 
de instalação do sistema”, 
complementou.

Presidido por Solange 
Masquetti, técnica do muni-
cípio de Brasilândia do Sul, 
o GT-33 também decidiu que 
deve apresentar ofícios às 
autoridades ambientais do 
Estado solicitando mais prazo 
e mais condições para os muni-
cípios com pequenos aterros 

sanitários possam utilizá-
-los até o chamado “esgota-
mento máximo”. “Vamos pro-
por que os aterros possam ser 

de um grande trabalho que 
envolve não apenas o governo, 
mas toda a comunidade esco-
lar, diretores, professores, 
equipe pedagógica, os pais e 
os alunos. Mas é também fruto 
de muito investimento e inova-
ções”, afirmou Ratinho Junior.

Uma delas, ressaltou o 
governador, é a ampliação 
constante do modelo. “Quando 
assumimos o governo, o Paraná 
tinha pouco mais de 70 escolas 

em tempo integral, e hoje esta-
mos iniciando o ano com mais 
de 250 nessa modalidade”, 
disse. “Junto à ampliação dos 
colégios cívico-militares, às 
três merendas por período e à 
melhoria da tecnologia em sala 
de aula, temos demonstrado o 
compromisso do Governo do 
Estado com a educação pública, 
valorizando o corpo técnico e 
todos os alunos”.

O secretário estadual da 

O Grupo de Trabalho de Políticas Públicas se reúne bimestralmente e cada encontro é realizado em uma cidade
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utilizados até o esgotamento 
de suas vidas úteis, para, só 
depois disso, ser construído 
um novo dentro dos termos 

indicados pelo Governo do 
Estado”, detalhou, relatando 
que o próximo encontro será dia 
14 de abril em Cidade Gaúcha.

Educação, Roni Miranda, desta-
cou como o avanço da modali-
dade na rede estadual beneficia 
a aprendizagem dos estudantes. 
“A educação em tempo integral 
traz o estudante para dentro da 
escola e também tem a ação 
social voltada à aprendizagem. 
Ela busca a formação por inteiro 
do indivíduo, em que o aluno 
tem aulas de projeto de vida, 
empreendedorismo e liderança, 
entre outras”, explicou.

O governador destacou 
a ampliação da educação 
em tempo integral na rede 
com colégios a mais do que 
no ano passado

G
IL

S
O

N
 A

B
R

E
U

/A
E

N



7Quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023   GERAL@tribunahojenewsumuarama

BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 239.900,00
EQUINOX PREMIER  18/19 CINZA  COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 175.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 73.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 74.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 75.900,00
ONIX 1.0 LT 22/23 BRANCO COMPLETO R$ 82.900,00
ONIX PLUS 1.0 TURBO MT LTZ 19/20 BRANCO COMPLETO R$ 79.900,00
ONIX PLUS 1.0 TURBO AT LTZ 20/21 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 92.900,00
POLO MF 19/20 BRANCO COMPLETO R$ 72.900,00
PRISMA 1.4 LT 19/19 PRETO COMPLETO R$ 69.900,00
PRISMA 1.4 LTZ 18/18 BRANCO COMPLETO R$ 69.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 229.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 219.900,00
S10 2.8 LT 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 189.900,00
STRADA CD 1.3 FREEDOM 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 102.900,00
TRACKER 1.2 TURBO PREMIER 20/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 134.900,00
TRACKER 1.2 TURBO PREMIER 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 144.900,00
TRAILBLAZER 2.8 PREMIER DIESEL 21/22 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 329.900,00
TRAILBLAZER 2.8 PREMIER DIESEL 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 329.900,00 
VW UP TRACK 16/17 BRANCO COMPLETO R$ 54.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

A partir de 2023 a Copel vai 
investir R$ 280 milhões para 
construir, em diversas regiões 
do Paraná, oito empreendimen-
tos de linhas de distribuição de 
alta tensão que vão reforçar o 
sistema elétrico estadual. As 
novas estruturas aumentam 
a capacidade de distribuição 
de energia do Estado ao pro-
porcionarem mais garantia de 
estabilidade, o que significa 
menos desligamentos e oscila-
ções, aumentando a qualidade 
do fornecimento de energia. Ao 
todo, as obras somam 540 qui-
lômetros de novas linhas.

No Noroeste, haverá inves-
timento em dois empreendi-
mentos de linhas de 138 mil 
volts. Um deles será concluído 

Noroeste na rota das novas 
linhas de alta tensão da Copel

no primeiro trimestre e refere-
-se ao seccionamento de uma 
linha para conectar a subes-
tação Paranavaí Norte às SEs 
Paranavaí e Loanda. Os primei-
ros dois trechos (um com 13 qui-
lômetros de extensão e outro 
com 22 quilômetros), foram 

Copel vai cons-
truir 540 km de 
novas linhas de 
alta tensão para 
reforçar o forneci-
mento de energia
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energizados recentemente. O 
terceiro trecho, também com 
13 quilômetros, vai até Loanda e 
deve ser concluído em breve. O 
outro empreendimento consiste 
na construção de uma linha de 
18 quilômetros entre as subes-
tações de Mandaguari e Sarandi.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “Não há satisfação maior do que aquela que 
sentimos quando proporcionamos alegria 

aos outros.” Masaharu Taniguchi
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A NOVA S10 MIDNIGHT É

REVELADA NO BBB!

UVEL, a alegria de ser CHEVROLET!

Chevrolet é uma das patrocinadoras do ‘Big Brother Brasil’ e 
aproveita a dimensão do programa para apresentar novidades ao 
grande público. E uma das versões especiais de maior sucesso 
da picape S10 retornará ao mercado em breve com evoluções 

tecnológicas e de design. A nova S10 Midnight fez sua primeira 
aparição pública no ‘Big Brother Brasil’, durante a eletrizante 

prova do anjo, promovida no sábado (dia 14). A Chevrolet é uma 
das patrocinadoras da 23ª edição do reality e aproveita a dimen-
são do programa para reforçar seus atributos de marca e revelar 
alguns dos seus próximos lançamentos. A nova S10 Midnight se 
destaca pelos acabamentos exclusivos, como a grade frontal e as 

rodas escurecidas, que proporcionam uma personalidade ain-
da mais marcante para a picape 4x4. O veículo também chama 
a atenção pela imponência e pelo seu visual sofisticado, com o 

marcante Santo Antônio que integra toda parte superior da caçam-
ba. “A S10 Midnight vai complementar a gama da picape média com 
um papel estratégico: trazer um outro perfil de consumidor para o 
produto, assim como fizemos recentemente com a introdução de 
outras versões”, explica Rogério Sasaki, gerente de Marketing da 

General Motors. No fim de janeiro, a marca aproveitou o ‘BBB’ para 
demonstrar toda inovação da caçamba inteligente com as divisórias 
Multi-Board da Nova Montana, que fazem desta picape uma opção 
única no mercado em relação à versatilidade. Além da Nova Monta-
na e da versão especial da S10, ainda está em curso o lançamento 
da Silverado, para quem exige um utilitário de grande porte com 
o máximo em sofisticação, tecnologia e performance. Esta última 

novidade está prevista para estrear no segundo semestre. Por tudo 
isso, 2023 será o ano das picapes na Chevrolet.

DIVULGAÇÃO GM

SOBRE BBB!
Durante a prova do anjo, os partici-
pantes viraram garras humanas para 

colocar itens na caçamba da nova S10 
Midnight. Venceram a Prova do Anjo 
Amanda e Cara de Sapato, que conse-
guiram a maior pontuação com a soma 

dos objetos colocados na caçamba. 
Depois, em uma batalha de sorte, 

Amanda se tornou o anjo da semana e 
a ganhadora da Chevrolet S10 Midni-
ght. Ainda durante o BBB, o apresen-

tador Tadeu Schmidt contou ao público 
que, enquanto a Nova S10 Midnight 

segue confinada no ‘BBB 23’ aguardan-
do seu lançamento oficial, a Chevrolet 
dará até 30 mil reais de desconto na 
troca de seu usado por outras versões 
da Chevrolet S10. O espectador teria 
de apontar o celular em direção ao 

QR Code na tela da TV para ter acesso 
ao desconto. Atenta à repercussão da 
prova no Twitter, a Chevrolet apadri-

nhou o #CasalChevrolet, com um vídeo 
super divertido publicado nas redes so-
ciais.  Pouco tempo depois, a hashtag 
já tinha alcançado o 1º lugar no Brasil 
e entrou para o Top 10 das trends glo-
bais do Twitter. Vale lembrar que em 

outra Prova do Líder da marca (26/01), 
Cara de Sapato levou para casa a Nova 

Chevrolet Montana.
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