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Com novos casos, saúde de Goioerê
realizou bloqueio contra a dengue
A Secretaria de Saúde de Goioerê registrou
no final de semana dois
novos casos de dengue
na Vila Cadeias. Com
isso, já são três os casos positivos da doença
na cidade. Diante disso,
no sábado e domingo
agentes de endemias rea l iz a r a m b l o q ue io
químico e mecânico nas
casas localizadas no
entorno dos moradores
que foram positivados
para dengue.PÁGINA 03

Emissão online do
RG beneficia
107,5 mil pessoas
na pandemia

Moreira Sales testa iluminação do
Parque Ecológico Irineu Volpato
A prefeitura de Moreira
Sales promoveu na última
sexta-feira, o primeiro teste
da
r ecém
i n stala d a,
ilu min aç ão d o Par q u e
Ecológico Irineu Volpato. A
iluminação é toda de LED e
deixou o local ainda mais
bonito e atraente. A obra,
que teve custo de mais de
R$250 mil, cujos recursos
f o r am li b er a d o s p elo
Governo Federal, por meio
do
d ep u ta d o O s mar
Serraglio, contempla todo
en t o r n o d a
p ista d e
caminhada com 34 postes,
além d e um playgr ou nd
completo. PÁGINA 05

Prefeito de Goioerê assinou termo
de intenção para compra de vacinas
Caso
haja
a
possibilidade de os
governos municipais
adquirirem vacinas
utilizando recursos
próprios, a prefeitura de

Goioerê deu o primeiro
passo para adquirir o
imunizante e acelerar o
processo de vacinação
contra a Covid-19 na
cidade.
PÁGINA 03

Hemepar busca doação de plasma
de pacientes que tiveram Covid-19
Pessoas qu e já se
recuperaram da Covid-19
po dem ajud ar o utro s
pacientes de uma forma
bastante simples: doando
p lasma.
Um
do s
componentes sanguíneos,
justamente a parte líquida do
sangue, o plasma d e
pacientes que tiveram a
doença pode concentrar uma
grand e qu an tidade d e
anticorpos que agem no

combate à infecção – é o
chamado plasma hiperimune
ou plasma convalescente.
Desde o ano passado, o
Centro de Hematologia e
Hemoterapia d o Paraná
(Hemepar) faz a coleta e a
p ro du ção de p lasma
hiperimune para repassar a
hospitais que usam a terapia
co mo alter nativa n o
tratamento dos pacientes
internados. PÁGINA 04
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Aprovado projeto de R$ 490 mil para a
construção de novo pátio de máquinas
A Câmara de Vereadores
de Goioerê votou na noite de
ontem, um importante projeto
da administração municipal,
autorizando a abertura de
crédito no orçamento, no
valor de R$ 490.194,45,
destinados à construção do
novo Pátio de Máquinas da
Prefeitu ra.
O
em preend im ento será
construído junto ao Parque
Industrial.
De aco rd o com a
justificativa da prefeitura, a
transferência do atual pátio
para o Parque Industrial, tem
o objetivo de garantir uma
melhor estrutura, já que as
in stalaçõ es atuais são
precárias. A ida do pátio de
máquinas para o Parque
Industrialtambém vai garantir
vida àquele local.
O prefeito Betinho Lima
disse que o novo pátio será
moderno, com instalações
amplas, garantindo conforto
e comodidade aos servidores
que atuam nesse setor. Os
recursos para a construção
do novo pátio vem do

O presidente “Kleber Paraíba”: projeto foi apreciado na noite de ontem

cham ado
Orçam en to
Impositivo. No total, R$ 472
mil estão parados em contas
bancárias da prefeitura desde

2019.
O vereador e presidente
da Câmara, ‘Kleber Paraíba’
diz que ao aprovar o projeto,

os vereadores demonstram
apoio às ações de melhorias
que a administração municipal
pretende implantar na cidade.

Com pauta extensa, Câmara aprova várias
indicações, projetos de leis e requerimentos
Os vereadores de Goioerê
se reuniram na noite de ontem
em
sessão
p len ár ia,
oportunidade em que foram
votados e aprovados, projetos
d e lei, ind icaçõ es e
requerimentos.
I N D I C A Ç Õ E S
AP ROVADAS: En tre as
ind icaçõ es
ap ro v adas,
destaque para uma de autoria
da vereadora Luci Alvino, que
solicita da prefeitura, em
especial d a Assessor ia
Jurídica, estudos sobre a
viabilidade de elaboração de
um Projeto de Lei, impedindo
a decretação de fechamento
do comércio por decorrência
da Pandemia da Covid-19,
sem reu nião prévia com
r epr esen tantes
dos
empregadores e empregados.
De autoria do vereador
Fábio Plaza, foi aprovada
ind icação su ger in do a
construção de uma rampa de
aproximadamente 2,5 metros
no Terminal Rodoviário, nas
proximidades do ponto de táxi,

Referência nacional
O Paraná alcançou o status de referência nacional na
realização de testes do tipo RT-PCR ao longo deste um ano
de pandemia da Covid-19. Até a semana passada haviam
sido processados aproximadamente 2,1 milhões de exames
dentro das unidades paranaenses, média diária de 5.750
procedimentos – o modelo de testagem é considerado
padrão ouro pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
para detecção do vírus SARS-CoV-2. O volume faz do
Paraná a unidade da Federação que mais testou no período.
Cerca de 20% da população do Estado.
Lockdown
A Assembleia Legislativa
do Paraná (Alep) vai realizar
sessões plenárias e audiências
públicas, durante o lockdown,
por meio de plataformas
eletrônicas. As votações pelo
sistema remoto continuam
sendo transmitidas ao vivo pela
TV Assembleia e redes
sociais. A sessão plenária será
realizada no Sistema de
Deliberação Misto, com
acesso ao plenário apenas da
Comissão Executiva. As
reuniões de Comissões,
Frentes Parlamentares e
audiências públicas só poderão
ser realizadas de forma
remota.
Novo presidente
O deputado AlielMachado
(PSB-PR) foi eleito presidente
da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e
Informática da Câmara dos
Deputados para um mandato

de um ano. O parlamentar
disse que a comissão tem
grande responsabilidade neste
momento do País, incluindo
ajudar no desafio de levar
educação e vacina para os
brasileiros.”A imprensa
cumpre papel fundamental
num país democrático e neste
momento de dificuldade, de
muitos ataques, deve ser
fortalecida”, disse.
Mobilização
A alta demanda por
oxigênio para tratar pacientes
infectados pelo novo
coronavírus em Clevelândia,
provocou a mobilização de
pelo menos três cervejarias
da região sudoeste do Paraná.
As empresas interromperam
parte da produção do produto
para doar cilindros para
envasar oxigênio aos
internados. Participaram da
ação as cervejarias Insana,
Formosa e SchafBier.

Da Redação ADI-PR Curitiba
Coluna publicada simultaneamente em 20 jornais e
portais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

A sesão plenária é realizada todas às segundas-feiras à noite
bem como a realização de
calçamen to n a mesma
localidade.
Já o vereador Patrik Pelói
apresentou indicação, que foi
apr o v ad a, su ger in do à
p ref eitu r a, in clusão n o
cronograma de ob ras do
município, a construção de um
estúdio ju nto à Casa da
Cultura, com estrutura para
ensaios de bandas locais.
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Também foi votada na
plenária desta segunda-feira,
ind icação d o ver ead o r
Fabiano Barboza, sugerindo à
administração, em caráter de
urgência, a realização de
camp anh a in stitu cio n al,
alertando para que as pessoas
não se aglomerem na Semana
Santa (Paixão de Cristo/
Páscoa), para que não venha
a ocorrer como no feriado de
carnaval.
O ver ead o r Ricar d o
Mar tins tev e ap r o vad a
ind icação su ger in do à
prefeitura, para que determine
ao setor competente ou órgão
responsável, a construção de
um abrigo de ponto de ônibus
com cobertura, nas imediações
da Coamo, saída para Rancho
Alegre D’Oeste.
De autoria do vereador
Márcio Lacerda, foi aprovada
indicação que solicita da
administração municipal, para
que inclua no cronograma de
serviços da p refeitur a, a
execução dos serviços de
demolição do antigo Módulo
Policial, localizado na Avenida
Dário Moreira de Castilho,
bem como, após a demolição,
que o referido canteiro seja
revitalizado.
Também de autoria do
vereador Márcio Lacerda, a
Câmara aprovou indicação
que solicita da Secretaria de
Planejamento do município,
para que estude a viabilidade
técnica de revitalização do
“Pequeno Teatro”, localizado

no Estádio Municipal Antônio
Massarelli, onde o memorável
Grupo Teatral Águas Claras
– Grutac - desenvolveu as
mais imp o r tan tes p eças
teatrais da região e estado,
como po r exemp lo , o
“Porcenteiro”, livro escrito
pelo saudoso Antônio Sena e
que virou peça teatral de
sucesso com o Grutac.
R EQUERIM ENTOS:
En tr e os r eq u erimento s
aprovados na noite de ontem,
um de autoria do vereador
Márcio Lacerda, que solicita
da prefeitura, em especial do
setor competente, que informe
sobre a Lei de Incentivo
Cultural Cláudio Martins.
O vereador quer saber qual
o valo r assegurad o para
execução desta normativa,
qual é a previsão de início do
incentivo cultural e diante do
atual cenário da pandemia,
como ficará a formatação dos
projetos.
De autoria do vereador
Fáb io Plaza, a Câmar a
apr o v ou
r eq u erimento
endereçado à secretária de
Assistência Social, Ivanilda
Plaza, solicitando informações
sobre o número de munícipes
aguar dando nas f ilas de
projetos sociais de habitação,
bem como o prazo médio de
espera nas filas.
O vereador quer saber
ainda, o número de casas
entregu es p or meio do s
p ro gr amas so ciais d e

habitação nos últimos cinco
anos e o número de famílias
q ue r esid em em ár eas
consideradas de risco.
Também foi aprovado,
requerimento do vereador
Helton Maia, que solicita da
administração mun icip al,
Prestação
d e Co n tas
detalhada, desde o início da
p an d emia, d e to d o s o s
recursos que o município
recebeu para o enfrentamento
e combate à Covid-19 até o
presente momento. Ele quer
saber ainda quais foram e
estão sen do as ações
desenvolvidas para o referido
combate.
Ainda de autoria de Maia,
a
Câmar a
ap r o vo u
requerimento que solicita da
p refeitu ra, Pr estação d e

Con tas d etalhad a, como
custo s, q uan tid ad e d e
lâmpadas, braços de suporte
e demais insumos, que foram
necessários para substituição
e implantação do sistema de
ilu minação d e LED em
algumas vias da cidad e,
serviços estes, realizados na
gestão do ex-prefeito Pedro
Coelho.
PROJETOS DE LEI:
Ainda na noite de ontem foram
aprovados seis projetos de
leite de autoria do Poder
Executivo. Três versam sobre
pedido de abertura de crédito
ad icio nal no o rçamen to
municipal. Já um quarto
projeto torna de utilidade
pública a Igreja Evangélica
Aliança com Deus.
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Prefeito de Goioerê assinou termo
de intenção para compra de vacinas
Caso haja a possibilidade
de os governos municipais
adquirirem vacinas utilizando
recursos próprios, a prefeitura
de Goioerê deu o primeiro
passo para adq uirir o
imunizante e acelerar o
processo de vacinação contra
a Covid-19 na cidade.
O termo de intenção de
compra das vacinas foi
assinado na última sexta-feira
pelo prefeito Betinho Lima,
que tem disponibilizado R$ 2
milhões para a compra do
imunizante. O próximo passo,
será a elaboração de projeto
para ser apreciado pela
Câmara Municipal.
O protocolo é uma espécie
de parceria para facilitar a
negociação de um acordo
definitivo para a compra da
vacina. “Estamos celebrando
aqui um acordo em que
dizemos sim. Nós desejamos
que a nossa população de
Goioerê seja vacinada”, diz o
prefeito Betinho.
A ideia, segundo ele, é

que as prefeituras possam
comprar as vacinas caso o
Plano Nacionalde Imunização
(PNI), coordenado pelo
Ministério da Saúde, não seja
capaz de suprir toda a
demanda. “Esseconsórcio das
prefeituras é muito importante,
pois no caso de o governo
federal não darconta de suprir
toda a população, a gente tem
uma alternativa para isso”, diz
o prefeito Betinho.
Durante reunião on-line,
realizada na semana passada,
os prefeitos da Comcam
discutiram a possibilidade de
comprar, via Ciscomcam,

Ex-prefeito assume cargo no
Governo do Estado e atenderá 50
municípios da região
O prefeito Betinho Lima assinou o termo de intenção de compra na sexta-feira

Com novos casos, saúde de Goioerê
realizou bloqueio contra a dengue
A Secretaria de Saúde de
Goioerê registrou no final de
semana dois novos casos de
dengue na Vila Cadeias. Com
isso, já são três os casos
p o sitivo s da d oen ça n a
cidade.
Diante disso, no sábado e
domingo agentes de endemias
realizaram bloqueio químico e
mecânico nas casas localizadas
no entorno dos moradores que
f or am p ositiv ad os p ar a
dengue.
De aco rd o co m o
coordenador de endemias,
Willian Natan, este trabalho é
realizado toda vez que surge
um caso suspeito. “Antes
mesmo d e sabermos o s
resu ltad os,
fazemo s
imediatamente o bloqueio para
impedir que a dengue avance
na cidade”, comenta Willian.
PREVENÇÃO – Com o
aumento de casos da doença,
a Vigilância Sanitária pede à
po pu lação qu e ajud e a
comb ater o mosquito da
dengue, através da limpeza de
seus quintais e terrenos.
É importante eliminar
objetos, lixo e materiais que
acumulem água da chuva, por
exemplo. Além da dengue, o

doses da vacina Oxford/
AstraZeneca.
Além de p refeitos,
participaram da reunião,
representantes da Ecosafe
Solutions, distribuidora da
vacina AtraZeneca no Brasil.
Eduardo Leal, representante
d a em presa, rep asso u
informações para esta ação
conjunta.
Co m a decisão do s
prefeitos, a Ciscomcam fará
a assinatura de uma carta de
intenção junto à distribuidora,
p ara aq uisição
do s
medicamentos e entrará para
a fila de espera.

Bloqueio foi feito vários pontos por agentes de endemias da cidade
Aedes aegypti é vetor da
chikungunya, febre amarela e
zyka vírus, doenças que podem
agravar a Covid-19.
ARRASTÃO - Na sextafeira, 12, e no sábado, 13,
aconteceu um grande arrastão
de limpeza no bairro Santa
Casa, onde o foco da dengue é
grande.
A Prefeitura já realizou três
grandes arrastões de limpeza,
contemplando a Vila Candeias,
Jardim Curitiba e Santa Casa,
o nd e os trabalh os se
concentraram os pontos mais
críticos de cada bairro.

O ex-prefeito Beto costa, será o coordenador
politíco do governo estadual na região

O e x - p r ef eito d e
Goioerê, Beto Costa,
acaba d e assumir um
importante cargo junto ao
Go v ern o d o Esta d o ,
respondendo diretamente
ao governador Ratinho
Júnior. O ex-prefeito vai
ate n d er cerc a d e 50
municípios, englobando
toda a região Comcam –
que conta com 25 cidades
– além de Umuarama,
Toledo e Guaíra.
No m ead o
co m o
assessor da governadoria,
Beto Costa terá a missão
de levantar as demandas
dos municípios para levar
d iret am en te
ao
governador. “É um novo
desafio que assumo com
a proposta de fortalecer a

n ossa região ”, d isse,
citando que seu primeiro
co m p ro m iss o co m o
assessor da governadoria,
fo i se reu n ir n es ta
segu nd a-feira co m o
presidente da AMP –
As so c iaçã o
d os
Municípios do Paraná,
Júnior Weiller, prefeito de
Jesuítas.
O ex-prefeito explica
que a proposta é apoiar
os municípios, mas dentro
d e u m t ra b a lh ad o
alin h a d o c o m o s
d e p u ta d o s
qu e
re p r es en ta m
es sa s
cid a d e s. “ Se rá u m
trabalho conjunto com
prefeito s e d eputados
para fortalecermos nossa
região”, destacou.
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Hemepar busca doação de plasma
de pacientes que tiveram Covid-19
Pessoas qu e já se
recuperaram da Covid-19
podem ajudar outros pacientes
de u ma f or ma b astante
simples: doando plasma. Um
dos componentes sanguíneos,
justamente a parte líquida do
sangue, o plasma de pacientes
que tiveram a doença pode
co ncen tr ar u ma grand e
quantidade de anticorpos que
agem no combate à infecção –
é o chamado p lasma
h ip er imun e ou p lasma
convalescente.
Desde o ano passado, o
Centro de Hematologia e
Hemo ter ap ia d o Paran á
(Hemepar) faz a coleta e a
p r od u ção
d e p lasma
hiperimune para repassar a
hospitais que usam a terapia
como
alter n ativ a
no
tratamento dos pacien tes
internados. Mais de mil bolsas
foram produzidas no período,
mas para atender à demanda,
que é diária, é necessário que
mais pessoas façam a doação
ao Hemepar.
Para isso, o p aciente
recuperado precisa esperar
até 45 dias do diagnóstico do
RT-PCR ou 30 dias após o fim
dos sintomas. Também é
necessário agendar a coleta
no Hemepar .
A coleta de sangue pode
ser feita em qualquer unidade
da Hemorrede no Paraná. Já a
coleta somente do plasma, nas
doações por aférese, é feita
apenas em Curitiba, assim
como a produção do material
que é destinado aos hospitais.
Para isso, o sangue do doador
é analisado p ar a ver a

Órgão do governo estadual está fazendo apelo a todos os paranaenses: doação de sangue
quantidade de anticorpos IgG
(Imunoglobulina G) circulante.
Caso haja uma boa titulação
de anticor po s, é f eita a
produção. Cada bolsa de
sangue produz 200 ml de
plasma hiperimune.
Na outra técnica, a doação
por aférese, uma máquina
separa todos os componentes
primários do sangue, podendo
coletá-los individualmente.
Dessa forma, só o plasma é
retirado, e em maior quantidade.

“Com a aférese conseguimos
coletar até 600 ml de plasma, o
que corresponde a três doses.
Além disso, as pessoas podem
doar uma vez por semana,
diferente da doação de sangue
convencional, que só pode ser
feita novamente com um
intervalo de 60 a 90 dias”,
explica a diretora-geral do
Hemepar, Liana Labre de
Souza.
TERAPIA: A transfusão

de plasma convalescente é
experimentada há tempos como
ter ap ia p ar a
do en ças
infecciosas. Chegou a ser
usada na pandemia de gripe
espanhola, no início do século
passado, e também em surtos
mais recentes, co mo d o
sarampo, da influenza e até do
ebola. O Hemepar prepara um
estudo junto com médicos do
Hospital do Rocio, de Campo
Largo, Região Metropolitana
de Curitiba, para avaliar a

NOVIDADE: Camarão descascado e
cozido é o mais novo produto da Copacol
O camarão é apreciado
em todo o mundo: pode ser
como petisco ou protagonista
de um prato especial. Ele é
considerado o rei de todos os
frutos do mar. Melhor ainda
quando a iguaria tem qualidade
e procedência garantidas por
u ma mar ca r econ h ecid a
internacionalmente.
A Copacol acaba de lançar
o Camarão Vannamei, que já
vem descascado e cozido,
facilitando o dia a dia de quem
busca sabor e não dispensa a
p raticid ade. O alimento
congelado é comercializado
em embalagen s d e 380
gr amas, pr onto p ar a ser
incluído nas mais variadas
receitas. A novidade já está
disponível nos supermercados
de todo o País.
A proteína é muito prática
em receitas frias, durante o
verão, e também para pratos
quentes, no inverno. Além
disso, faz muito bem para a
saúde. O camarão é rico em
proteínas co mpletas; tem
propriedades para o combate
de artrite e artrose devido a
presença de glicosamina –
su bstância q u e r ed uz o
desgaste nas articulações;

possui vitaminas B, D, E, que
atuam no metabolismo e
p rev inem
do en ças
neurológicas;rico em Ômega3, diminuindo problemas
cardiovasculares e ajudando
na prevenção do Alzheimer.
Você encontra receitas
p ráticas, sab or o sas e
nutritivas no portal Dia de
Peixe
Co p aco l,
w ww .d iad ep eixe.co m.br .
Acesse e se surpreenda com
a versatilidade e o sabor do
camarão.
OP Ç ÃO
NA
QUARESM A
A novidade também é uma
boa opção para quem mantém
a tradição da qu ar esma:
período que se inicia na
qu arta-feira de Cin zas e
encerra na quinta-feira da
Seman a Santa, antes d a
Páscoa. Muitos religiosos
deixam de consumir carne
vermelha durante o período,
que passa a ser substituída
por peixes e outros frutos do
mar.
LINHA DE PESCADOS
A Copacol conta com um
mix completo de pescados, que

co op er am com p rato s
saudáveis. Além do camarão
vannamei, tem os filés de
salmão, a tilápia em filé e posta,
costela de tambaqui, posta de
pintado, camarão sete barbas,
filé de merluza, sardinha e

posta de cação. Tem ainda os
filés de tilápia empanados,
tradicional e multigrãos, fáceis
de preparar e muito saborosos.
Conheça nossa linha completa
em www.copacol.com.br/
produtos

efetividade da terapia.
No caso da d oença
causad a
pelo
n ov o
coronavírus, a transfusão é

feita no início da infecção, nos
primeiros cinco dias, em
pacientes que não estejam com
o pulmão muito comprometido
e sempre com autorização dos
f amiliares.
“Temo s
efetivamente bons resultados
com o plasma convalescente,
e um estudo será publicado
com essa av aliação no s
pacientes com Covid-19. Mas
ainda é tudo muito empírico, é
preciso que mais trabalhos
científicos sejam publicados”,
afirma Liana.
“A Covid-19 é uma doença
nova, e os médicos e cientistas
aind a bu scam p or u m
tr atamen to eficaz. As
terapêuticas que temos hoje,
inclusive a transfusão de
plasma, ainda não tratam a
patologia, mas dão uma boa
melh or ad a. Temos b oas
respostas em alguns pacientes,
e resp osta n en hu ma em
outros”, ressalva. “Mesmo
depo is d e um ano d e
pandemia ainda não há um
tratamento de eleição, somente
indicativos de melhora. O que
se sabe de concreto é que
d istanciamento, u so d e
máscaras e higiene das mãos
é o que efetivamente dá certo”,
acrescenta. (Agência Estadual
de Notícias).
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Moreira Sales testa iluminação do
Parque Ecológico Irineu Volpato
A prefeitura de Moreira
Sales promoveu na última
sexta-feira, o primeiro teste da
recém instalada, iluminação do
Parqu e Eco lógico I rin eu
Volpato. A iluminação é toda
de LED e deixou o local ainda
mais bonito e atraente.
A obra, que teve custo de
mais de R$250 mil, cujos
recursos foram liberados pelo
Governo Federal, por meio do
deputado Osmar Serraglio,
contempla todo entorno da
pista de caminhada com 34
postes, além de um playground
completo.
O prefeito Rafael Bolacha
esteve no local, acompanhado
dos vereadores e secretário
de Administração, Reginaldo
Martins para a realização dos
testes junto com a equipe de
elétrica. “Estamos realizando
a p rimeir a ligação das
luminárias e realizando o teste
de iluminação. Esse era um
pedido antigo dos nossos
mo rad ores q ue ago ra se
concretiza e fará desse espaço,

Teste da iluminação foi feito na última sexta-feira: parque mais claro para atender comunidade à noite

Emissão online do RG beneficia
107,5 mil pessoas na pandemia
A ferramenta 2ª Via Fácil,
serviço oferecido pela Polícia
Civil do Paraná (PCPR), evitou
que centenas de pessoas
saíssem de casa p ara se
deslocar a u m p osto de
atendimento. Desde o início
da pandemia, em março de
2020, foram solicitadas 107.512
Carteiras de Identidade de
forma totalmente remota.
Diariamente, mais de 400
cidadãos puderam fazer o
pedido da segunda via do
documento por meio do celular
ou do computador. Somente
nos primeiros meses de 2021,
mais de 28 mil pessoas foram
beneficiadas.
O Paraná é o primeiro e
por enquanto único estado a
permitir solicitação online da
segunda via do RG com a
alteração da foto. Das 107.512
carteiras de identid ad e
solicitadas, 93.973 foram
pedidos de reimpressão e
9.539 de atualização de foto.
Evitar que as pessoas saiam
de casa sem necessidade
durante a pandemia é uma das
orientações das autoridades de
saúde para conter o avanço do
no vo Cor on av ír us. A
prestação desse serviço de
maneira remota desafoga o
sistema,
agiliza
a
d ocumen tação e ev ita a
exposição à doença.
Para o diretor do Instituto
de Identificação do Paraná,
Marcus Vinicius Michelotto, o
novo sistema 2ª Via Fácil veio
para ficar. “O serviço tem sido

mais um ponto de lazer e
atividades noturnas”, destacou
o prefeito.
Bolacha citou também que
alguns pontos ainda precisam
de ajustes e que mais bem
feitorias estão sendo realizadas
no p ar qu e. “Além d a
ilu minação, temos u m
playground completo que será
instalado nos próximos dias e
também alguns pedalinhos que
colocaremos à disposição para
passeio no lago. São melhorias
e investimentos que darão mais
qu alid ad e de v id a ao s
moreirasalenses”, disse.
O prefeito lembrou que por
conta da pandemia e dos
decretos, o parque está fechado
p ar a a visitação. “Mas
to rcemos p ar a qu e lo go
po ssamos
entregar
of icialmente to das essas
conquistas”, finalizou.
Den tr e os v er eado res
presentes no evento de sextafeira, estiveram Sueli Leite,
‘Rafael Pastel’, Beti Paulique
e Tiago Albano.
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Diariamente, mais de 400 pessoas fizeram o pedido de segunda via por celular
elogiado por outros estados e
facilita o aten dimen to a
milhares de paranaenses,
dispensando-os de presença
física em postos. Isso, além de
contribuir para a prevenção da
Covid-19, ainda economiza
tempo, dinheiro e proporciona
con fo rto à po pu lação”,
ressaltou.
Sistema: A ferramenta
permite que o usuário faça a
atualização remota da foto no
Registro Geral (RG) pelo
celular ou computador. O
antigo sistema permitia apenas
a reimpressão remota do
documento, sem qualquer
atualização de dados ou foto.

A 2ª Via Fácil fo i
desenvolvida pela PCPR e a
Tecnologia da Informação e
Co mu nicação d o Paraná
(Celepar). A nova via do RG
vem com novo layout, por meio
da atualização da foto. O
próximo avanço, já planejado,
deverá ser o da atualização
remota de dados.
Co mo a ce ssar: A
solicitação pode ser feita pelo
endereço www.policiacivil.pr.gov.br>
serviços da PCPR > Carteira
de Identidade > agendamento
> 2ª Via Fácil.
As
pessoas
qu e
con feccionar am a última
carteira de identidade a partir

de 2012 e que tiverem pelo
menos 10 anos de idade
poderão fazer a atualização
remota da fotografia. Para os
usuários que possuem registro
geral emitido antes de 2012, o
sistema informará se será
possível fazer a 2ª via fácil ou
se pr ecisar á
agen dar
atendimento.
A necessidade de ir até o
posto continuará para aqueles
que não possuem os dados de
foto e impressões digitais no
sistema. A 2ª via fácil tem
custo de R$ 36,72. Nos casos
de perda e extravio, o cidadão
deverá solicitar apenas a
reimpressão do documento.
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CONTRA-CAPA

Paraná lidera testagem da
Covid-19 e é referência para o País
O Paraná alcançou o status
de referência nacional na
realização de testes do tipo
RT-PCR ao longo deste um
ano de pandemia da Covid-19
– os seis primeiros casos no
Estado foram confirmados no
dia 12 de março. Até a semana
passad a haviam sid o
p r o c e s s a d o s
aproximadamente 2,1 milhões
de exames dentro das unidades
paranaenses, média diária de
5.750 procedimentos – o
mod elo de testagem é
considerado padrão ouro pela
Or ganização Mun dial da
Saúde (OMS) para detecção
do vírus SARS-CoV-2.

capacidade de processamento
de 10,6 mil análises por dia.
"Quem é o grupo de risco
hoje? Todos nós", alerta diretor
do Complexo do Trabalhador
Com crédito novo, Paraná
atenu a cr ise econ ômica
durante a pandemia
Primeiros casos de Covid19 eram con firmados no
Paraná há quase um ano

laboratório r eferência no
Paraná para diagnósticos de
todas as doenças que possam
oferecer risco à saúde pública,
e que antes concentrava a
realização dos exames. O
lo cal, con tu do , po ssuía
cap acid ad e op er acio nal
instalada limitada. Era de 120
testes RT-PCR d iários,
passando para 600 diagnósticos
ainda nas primeiras semanas
de pandemia.
“Passamos a ficar bem à
frente dos demais estados com
o apoio da Fiocruz e do IBMP,
o que ajudou de maneira
significativa no enfrentamento
ao n ov o co ro navíru s”,
destacou o governador. A
Fiocruz tem quatro unidades
nesses moldes – além do

Paraná, no Rio de Janeiro, em
São Paulo e no Ceará. A
capacidade operacional é de
40 mil testes por dia.

Até sexta- feir a (12) ,
quando a pandemia completou
u m an o no Estad o, o s
labo rató rios alcan çaram
2.084.476 testes realizados.
Média de pouco mais de 173
mil por mês. “Adotamos, por
meio do Laboratório Central
do Estado, a testagem como
uma das principais estratégias
de enf rentamen to ao
coronavírus. Consideramos
que o teste RT-PCR garante o
diagnó stico co rr eto e o
iso lamento do s caso s
po sitivo s”, ressalto u o
secretário de Estado da Saúde,
Beto Preto.
“Isso reforça o grande
esforço que o Paraná vem
fazendo diante de várias frentes
de trabalh o e estratégias
implantadas para enfrentar a
Covid-19", acrescentou.

HISTÓRICO – Há pouco
mais de um ano, quando foram
registrados os primeiros casos
suspeitos n o Paraná, o
Laboratório Central do Estado
( Lacen) r ealizava testes
preliminares, enviando as
amostras à Fiocruz, no Rio de
Janeiro, para finalização dos
laudos.
Na seq uência, co m a
deman da aumen tan do, o
Lacen processava 300 exames
por dia para, logo na depois,
d ob rar a capacidade.
Atualmente, com a parceria
com o IBMP, o Paraná tem

RASTREAMENTO –
Outra medida apontada pela
Secretaria estadual da Saúde
como fundamental no controle
da Covid-19 foi o rastreamento
d e co ntatos d e caso s
confirmados. O processo
permite a identificação e o
isolamento das pessoas que
podem ter sido expostas a um
caso confirmado ou suspeito.
“Esta é uma ação importante
para quebrar a cadeia de
transmissão e conter o surto
d a do en ça”, exp lico u a
coordenadora de Vigilância
Epidemiológica, Acácia Nasr.

Soja ocupa um quarto do território estadual
e é exportada para mais de 20 países

constituiu como a principal
cultura agrícola do Paraná.
Tem o maior valor de produção,
é o principal produto da
exportação, ocupa o maior
espaço da agr icultura e
movimenta intensamente vários
setores do Estado”, explica
Ortigara. “Para o consumo
humano, a soja é usada na
produção de óleo vegetal, mas
o grão é d estinad o,
principalmente, para fabricação
de rações, fortalecendo outra
vocação do Paraná que é a
pecuária e a produção de
proteína animal”, diz.
O agricultor Valdomiro
Reb ellato é u m do s
paranaenses que apostam no
cultivo da oleaginosa desde os
anos 1970. Conta com uma
área de 345 hectares em
Cascavel, na região Oeste, que
foi colhida no início de março.

“Houve uma evolução muito
grande nessas últimas décadas
e a tendência é produzir cada
v ez mais. Veio mu ita
tecnologia, variedades novas
de semen tes e mu ito
conhecimento para o trato do
solo, de maquinário, da época
de plantio. Quem investe tem
retorno garantido”, afirma.

Emissão online do RG
beneficia 107,5 mil pessoas na
pandemia
Como pessoas anônimas
viram a vida mudar com a
pandemia?
Governo do Paraná aplicou
R$ 1,3 bilhão na guerra contra
a Covid-19
O volume faz do Paraná a
unidade da Federação que
mais testou no período. Cerca
de 20% da população do
Estado, estimada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) em 11,5
milhões de habitantes, passou
pelo exame. Até dezembro do
an o passad o, o Estad o
concentrava 35% de todos os
diagnósticos do País.
“A estratégia de testagem
em massa é de vital importância
porque, com o diagnóstico da
doença em mãos, permite
iniciar o tratamento de maneira
imediata, isolando aqueles tem
tenham contraído o vírus. Isso
evita que mais pessoas sejam
inf ectadas”, af ir mo u o
governador Carlos Massa
Ratinho Junior.
Com olhar para quem mais
precisa, Estado reduz impacto
social da pandemia

A afirmação de que o
Paraná alimenta o mundo fica
ainda mais evidente quando se
fala de um pequeno grão,
redondo e amarelo, que domina
boa parte da lavoura e 36,8%
de tudo que é exportado pelo
Estado. Partindo de navios
desde o Porto de Paranaguá, a
soja paranaense chega a mais
de 20 países da Ásia e da
Europa, além do México, onde
vivem 4,1 bilhões de pessoas,
mais da metade da população
mundial.
Principal produto do agro

Até a semana passada haviam sido processados aproximadamente 2,1 milhões de exames RT-PCR,
considerado de padrão ouro, dentro das unidades paranaenses. A média diária é de 5.750 procedimentos
Paraná chega a 4 mil leitos
de atendimento exclusivo à
Covid-19
Pandemia de Covid-19
levou 171 dias para chegar aos
399 municípios
Ele d estaco u qu e a
formatação de uma parceria
com a Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), do Rio de
Janeiro, logo nos primeiros
meses da crise sanitária,
permitiu ao Paraná ampliar a
capacidade de 120 testes/dia
para os atuais 10.600/dia, um
incremento de 8.730%.
Em abril do ano passado, a
entidade carioca, o Instituto de
Biologia Molecular do Paraná
(IBMP) e o Tecpar se uniram

paranaense e brasileiro, o
cultivo da soja ocupa mais de
um quarto de todo o território
do Estado e está espalhado por
todas as regiões. São 5,6milhões
de hectares de área plantada
na safra 2020/2021 – ou 56 mil
qu ilômetr os q uad rado s,
enquanto o Paraná tem um
território de quase 200 mil
quilômetros quadrados – e a
estimativa de colher 20,4
milhões de toneladas do grão.
Segundo maior produtor,
Paraná responde por um quinto
da batata do País

na implementação de uma
Un id ad e de Apo io ao
Diagnóstico da Covid-19 no
Estado . O centro d e
processamento está localizado
dentro do Parque Tecnológico
do Tecpar, no campus da
Cidade Industrial de Curitiba
(CIC),
e
gar an tiu
escalabilidade à estratégia
paranaense.
Em um ano, coronavírus
infectou 6,5% da população
paranaense
Pandemia de Covid-19
levou 171 dias para chegar aos
399 municípios
Paraná já imunizou 11% do
grupo prioritário no combate à
Covid-19
A nova estrutura serviu de
su po rte para o Lacen ,

Pesquisa e tecn ologia
colocam o Paraná na rota
nacional das maçãs
Destaque na produção de
uva, Bituruna busca selo de
procedência
Esta reportagem da série
Paraná que Alimenta o Mundo
vai mostrar o que a soja
representa atualmente para o
Estado. O cultivo do grão
ganhou espaço nos anos 1970,
su bstituindo o café na
preferência dos produtores
paranaenses, depois que a
geada negra de 1975 destruiu o

que era então a principal cultura
do Estado. “O Brasil já superou
há anos a produção de soja dos
Estados Unidos e é hoje o maior
produtor mundial. E o Paraná
se destaca no cenário nacional
como o segundo estado com a
maior produção”, afirma o
secretário estad ual da
Agricultura
e
do
Ab astecimento , No rber to
Ortigara.
“De um acidente climático,
que foi a grande geada, a um
in tenso
pr ocesso
de
mecanização, a soja se

PRODUÇÃO – O Paraná
é o segundo maior produtor da
commoditie no Brasil, atrás do
Mato Grosso, e também o
segundo maior exportador. Em
2020, mesmo com u ma
pandemia em curso, o Estado
bateu recordes de produção,
com aproximadamente 21
milhões de toneladas colhidas,
de acordo com o Departamento
de Economia Rural (Deral), da
Secretaria da Agricultura E
abastecimento.

