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COVID-19

Mais de 16% dos goioerenses já
foram vacinados contra a Covid
Apesar das dificuldades no
recebimento de novas doses, a
vacinação contra a Covid-19
avança em Goioerê. De acordo
com dados da Secretaria
Municipal de Saúde, 16,22%
da população já foi imunizada
contra a doença. Os números
são referentes à vacinação
feita até esta segunda-feira,
dia 19.

Definidos diretores
e monitores do
Colégio Cívico
Militar de Goioerê
Já estão definidos os diretores e instrutores do Colégio Cívico Militar de Goioerê. Além do professor Adenildo de Brito, que será o
diretor cívico, o colégio contará ainda com o diretor Militar, através do subtenente
da reservada da Polícia Militar João Carlos Teles. Já os
monitores, ou instrutores,
serão o sargento da reserva
da Polícia Militar Murilo
Martins e o cabo Lourival
Martins.
PÁGINA 04

PÁGINA 05

Defesa Civil
libera aparelho
para exames
oftalmológicos
A Prefeitura de Goioerê
acaba de receber da Defesa
Civil do Paraná, um moderno
aparelho para exames oftalmológicos. Trata-se de um
aparelho retro refrator, que
segundo a secretária de Saúde,
Gabriela Martins, dará mais
agilidade nas consultas e
exames.
PÁGINA 03

Santa Clara
prepara promoção
de Yakisoba para o
mês de maio
PÁGINA 04

Carnês do IPTU serão entregues
através dos Correios em Goioerê
A Prefeitura de Goioerê, através da Secretaria de Fazenda, iniciou
na manhã desta segundafeira, a distribuição dos
carnês do IPTU - Imposto Predial e Territorial
Urbano, que está sendo
feita pelos Correios. O
vencimento em cota única e 1ª parcela, está
agendado para 10 de
junho.
PÁGINA 03

Lideranças de Goioerê pedem o apoio de
Ricardo Barros à independência do IFPR
Lideranças políticas de
Goioerê, capitaneadas pelo
prefeito Betinho Lima e o
vice ‘Doutor Adilson’, estiveram em Maringá na última sexta-feira, para uma
audiência com o deputado
federal e líder do governo na
Câmara, Ricardo Barros. Na
oportunidade, as lideranças

p edir am o ap o io d o
p arlamen tar, v isan do a
transformação do Campus do
Instituto Federal local – IFPR
– em Campus Independente.
“Podem contar com meu
apoio. Vamos tentar contribuir com mais esta conquista
para a região”, disse o deputado.
PÁGINA 02

Em sessão movimentada, Câmara aprovou
vários projetos requerimentos e indicações
Em sessão das mais
movimentadas, realizadas na noite de ontem, a Câmara de Vereadores de Goioerê
aprovou diversas indicações, projetos e requerimentos. Entre os
requerimentos, um de
autoria da vereadora

Luci Alvino, que cobra
do setor competente,
in fo r ma ç õ e s s o b r e
como se encontra a situação das nascentes
urbanas do município e
se as mesmas estão em
conformidade com as
leis ambientais brasiPÁGINA 02
leiras.
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Em sessão movimentada, Câmara aprovou
vários projetos requerimentos e indicações
Em sessão d as mais
movimentadas, realizadas na
noite de ontem, a Câmara de
Veread or es d e Go io er ê
aprovou diversas indicações,
projetos e requerimentos.
Entre os requerimentos, um
de autoria da vereadora Luci
Alvino, que cobra do setor
co mpetente, infor maçõ es
sobre como se encontra a
situação das nascen tes
urbanas do município e se as
mesmas
estão
em
conformidade com as leis
ambientais brasileiras.
Também na noite de ontem,
foi aprovado requerimento do
vereador Ricardo Martins,
solicitando informações sobre
como é feita a cobrança da
taxa de iluminação pública no
município, qual é a conta feita
para sab er o custo d a
iluminação pública de cada
residência e se existe algum
estud o para r ed ução d a
mesma.
Ainda de autoria de Ricardo
Martin s, f oi apr ov ad a
ind icação q ue suger e à
prefeitura, a aquisição de um
trator para atender pequenos
produtores rurais do município.
De acordo com o vereador,
é grand e o nú mero d e
agricultores que não têm
condições de ter esse tipo de
equipamento para o preparo
de suas lavouras.

A plenária dos veradores é realizada todas as segundas-feiras
Já de autoria do vereador
Fábio Plaza, foi aprovada
indicação que solicita da
prefeitura, a realização de
estud os, ob jetivand o a
construção de uma rampa ou
embarcador para máquinas e
implementos agrícolas no
Parque Industrial ou em outro
local que for conveniente para
o município.
Os vereadores também
ap ro varam in dicação do
colega Helton Maia, que
solicita da prefeitura gestões
jun to ao s o r gan ismo s
comp eten tes,
visand o
autorizar que os feirantes
possam transferir as suas
barracas que atendem no

estacionamento do terminal
rodoviário para a Praça John
Kennedy e até estudar a
possibilidade de criar um
espaço d e pr aça d e
alimentação na r ef er id a
Praça.
Também foi aprovada
indicação da vereadora Luci
Alv in o qu e so licita d a
administração, a possibilidade
da construção de uma pista de
caminhada entorno do Estádio
Municipal Antônio Massarelli,
Fórum, UAB e Ginásio Jardim
Lindóia, atendendo ao clamor
dos nossos munícipes, para que
possam realizar a boa prática
d o pedestrian ismo e d a
corrida.

Já de autoria do vereador
Patrik Pelói, foi votada e
aprovada indicação que solicita
da Secretaria Municipal de
Ed ucação e Esp or te, a
instalação de um parque infantil
adaptado com brinquedos
inclusivos para crianças com
necessidades especiais.
Do ver eado r ‘Kleb er
Paraíba’ foi aprovada indicação
que solicita do Planejamento e
Secretaria Mu nicipal de
Educação, a aquisição de
brinquedosde parquinhoinfantil,
para Escola Municipal Onive
dos Santos, tendo em vista, que
a escola não há brinquedos para
as crianças brincarem no
intervalo do recreio.

Lideranças de Goioerê pedem o apoio de
Ricardo Barros à independência do IFPR
Lideranças políticas de
Goioerê, capitaneadas pelo
prefeito Betinho Lima e o vice
‘Doutor Adilson’, estiveram
em Maringá na última sextafeira, para uma audiência com
o deputado federal e líder do
governo na Câmara, Ricardo
Barros.
Na o p or tun id ad e, as
lideranças pediram o apoio do
p arlamen tar, v isan do a
transformação do Campus do
Instituto Federal local – IFPR
– em Campus Independente.
“Podem contar com meu
apoio. Vamos tentar contribuir
com mais esta conquista para
a região”, disse o deputado.
De acordo com o vereador
Márcio Lacerda, uma das
lideranças do PP de Goioerê,
é pr eciso ap r o veitar o
momento, uma vez que o
deputado Ricardo Barros,
além de ser o líder do governo

LDO
O chefe da Casa Civil, Guto Silva, entregou ao presidente
Ademar Traiano a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
de 2022 para análise dos deputados estaduais. O documento
foi elaborado pela Secretaria de Estado da Fazenda. O ato
aconteceu na Assembleia Legislativa do Paraná. A proposta
precisa ser votada pelos deputados até o mês de julho e prevê
uma receita líquida de R$ 48,3 bi.
Vice-liderança
O dep utado So ldado
Ad rian o
Jo sé
( PV)
comunicou nesta segundafeira, 19, seu desligamento
como 1º vice-líder do Governo
na Assembleia Legislativa.
No seu lugar, o governador
Ratinho Junior (PSD) já
confirmou o deputado Gugu
Bueno (PL) no seu lugar. O
2º vice-líder é o deputado
Cobra Repórter (PSD) e o
líder do Governo, Hussein
Bakri (PSD).
Líder nacional
Segun do d ad os d a
Estatística da Prod ução
Pecuária, do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística), o Par an á
produziu, no ano passado, 4,49
milhões de toneladas de carne
de frango, 33,4% das 13,7
milhõ es d e to neladas
produzidas pelo Brasil em
2020. O volume coloca o
Estado na posição de líder
nacional na atividade avícola.
Testagem
Nesta terça-feira, dia 20
de abril, pesquisadores da
Universidade Federal do

Paraná (UFPR) realizam a
quarta rodada em 2021 dos
testes
co m
pessoas
assintomáticas para detecção
do coronavírus (SARS-CoV2). A equipe realizará mil
testes para a comunidade da
UFPR
( estu dantes,
servidores, além de familiares
em p rimeir o gr au o u
coabitantes desses grupos).
O mutirão faz parte de um
estudo que visa identificar
pessoas contamin adas e
propiciar o isolamento, como
med id a para evitar a
propagação da doença.
Testagem
A taxa de transmissão (Rt)
do coronavírus no Paraná é a
mais baixa entre todos os
Estados brasileiros: 0,76.
Segundo o sistema, o Paraná
apresenta Rt inferior a 1 desde
17 de março, quando atingiu a
taxa de 0,94. Neste período,
apenas
o
Amazon as
apresentou continuamente Rt
inferior a 1, e nenhum outro
Estado brasileiro mostrou Rt
menor que 0,80. A principal
estratégia do Paraná para
combater o coronavírus é a
vacinação.
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As lideranças de Goioerê em audiência com o deputado Ricardo Barros
n a Câmar a é u m d o s
parlamentares mais influentes
do Congresso Nacional. “Isso
acaba facilitando e abrindo
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portas”, disse o vereador.
“Nós precisamos aproveitar
esse momento”, acrescentou.
O vereador Helton Maia,
também do PP, lembra que
essa é uma luta antiga do
partido em Goioerê, iniciada
com o vice-prefeito Ernani
Leite e que agora começa a
mostrar uma luz no fim do

túnel. “Agora sim, estamos
faland o co m as p esso as
certas. O deputado Ricardo
Barros é o líder do governo e,
além disso, goza de prestígio
nos mais diversos ministérios.
Creio que estamos no caminho
certo”, comentou.
O prefeito Betinho Lima
disse ter voltado feliz de

Maringá, uma vez que o
deputado Ricardo Barros
acenou de forma positiva em
ajudar a resolver a questão.
“Sem dúvida estamos no
caminho certo. O Ricardo vai
nos ajudar, podem ter certeza
disso”, destacou.
Em caso de emancipação
do Campus do I FPR de
Goioerê, os benefícios serão
muitos, começando com o
aumento gradativo da oferta
de vagas para estudantes nos

cursos técnicos e superior, de
acordo com a demanda da
comunidade local e regional.
Outro fator importante
será o aumento do quadro de
servidores, podendo chegar a
até 70 professores e cerca de
40 técnicos administrativos,
além da amp liação d a
estr u tur a física com a
construção de novos blocos
didáticos, o que vai possibilitar
oferecer local de estudos
adequados aos estudantes.
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Carnês do IPTU serão entregues
através dos Correios em Goioerê
A Prefeitura de Goioerê,
atrav és da Secretar ia de
Fazenda, iniciou na manhã
d esta segun da-f eira, a
distribuição dos carnês do
IPTU - Imposto Predial e
Territorial Urbano, que está
sendo feita pelos Correios. O
vencimento em cota única e 1ª
parcela, está agendado para
10 de junho.
Este ano o contribuinte que
estiver com seu imposto em
dia, participará do sorteio de
uma moto zero-quilômetro,
além de 4 televisores e 4
refrigeradores. O sorteio será
no mês de dezembro, já que a
ú ltima parcela do I PTU
ocorrerá no mês de novembro.
DESC ON TO:
Os
contribuintes que optarem pelo
pagamento à vista poderão
fazê-lo até o dia 10 de junho
com desconto de 15%. Já o

contribuinte que preferir,
poderá dividir o pagamento do
impo sto em 6 p ar celas
mensais, sem desconto, sendo
que a primeira parcela também
vence no dia 10 de junho.
A Secretária de Fazenda
do município, Rosely Otani,
alerta aos contribuintes que
não receberem o carnê até a
data de vencimento, para que
procurem o Departamento de
Tributação da Prefeitura.

Os carnês foram apresentados ontem pela prefeitura e começam a ser entregues pelos Correios

D ATAS
DE
VENC IM EN TO:
Pelo
cronograma estabelecido pela
Prefeitura, a primeira parcela
do IPTU vencerá no dia 10 de
junho. A segunda parcela está
prevista para 12 de julho, a
terceira para 12 de outubro, a
terceira para 12 de agosto, a
quarta 12 de setembro, a quinta
em 11 de outubro e a sexta em
10 de novembro.

Defesa Civil libera aparelho
para exames oftalmológicos
A Prefeitura de Goioerê
acaba de receber da Defesa
Civil d o P ara n á, u m
moderno aparelho para
exam es oftalmológicos.
Trata-se de um aparelho
retro refrator, que segundo
a secretária d e Saú de,
Gabriela Martins, dará mais
agilidade nas consultas e
exames.
O aparelho foi entregue
na semana passada, durante
estada do prefeito Betinho
Lima e integrantes da saúde
n a cap ital d o e stad o .
Segu nd o o p refeito , o
aparelho será um grande
avanço para a especialidade
d e o ft alm o lo gia em
Go ioerê, q ue tem u ma
grande demanda destes
exames.
A secretária Gabriela
cita que o aparelho será
instalado no futuro centro
d e especialidad es, qu e

O aparelho foi entregue durante a semana passada para a equipe goioerense

passará a ofertar os exames
para a população. Será um
novo serviço que além de
agilizar o tempo de espera
por estes exames para os
pacientes, também reduzirá
os custos para o município.

O prefeito Betinho está
agradecendo o apoio do
go v ern o esta d u al, em
especial da Defesa Civil na
lib eração do ap arelho .
“ Q u ero agr ad e cer ao
governador Ratinho Junior

Copacol apoia projeto de
repovoamento do Rio Piquiri
Pio n eira en tre as
cooperativas do agronegócio
em ad o tar o sistem a
integrado de piscicultura no
País, a Copacol cumpre e
apoia todas as normas que
são exigidas pelos órgãos
ambientais para produção de
peixes, em especial na sua
área de atuação.
Como a maioria dos
municípios do Oeste, região
onde ela atua, margeia o Rio
Piquiri, a ação se concentra

neste afluente. A Associação
de Pescadores do Município
de Nova Au rora, Nova
Pesca, realizou a soltura de
10 mil peixes juvenis da
espécie Piapara, doados pela
Copacol.
A ação o co rreu n a
comunidade de Universo, na
ponte entre os limites de Nova
Aurora e de Quarto
Centenário, respeitando o
protocolo contra a Covid-19.
A Copacol participou

com toda a logística, desde a
retirada (desp esca) dos
peixes da propriedade do
cooperado Dioniso Mezzon,
em Nova Aurora, transporte
com caminhão estruturado
com toda a tecnologia para o
bem-estar e segurança dos
peixes durante a viagem e
d isp o nib ilizo u eq uip e
especializad a
de
co lab o rad o res p ara o
alojamento.

A ação ocorreu na comunidade de Universo, na ponte
entre os limites de Nova Aurora e de Quarto Centenário

e ao c o o rd en a d o r d a
Defesa Civil, Fernando
Raimundo Schunig, bem
co m o ao co o rd en ad o r
executivo, Tenente Coronel
Adriano de Mello. Muito
obrigado”, disse.
DOAÇÕES
Além dos alevinos, a
Cooperativa doou também a
ração usada na alimentação
dos peixes até que tivessem
tamanho adequado para a
despesca. Os 10 mil alevinos
com oito centímetros foram
transformados, dentro do
viveiro, em peixes juvenis,
com tam an ho d e 20
centímetros.
O gerente da integração
de Piscicultura da Copacol,
Nestor Braun, coordenou
todo o trabalho. “A Copacol
sempre apoiou inciativas com
essa, que vem de encontro a
preservação ambiental, pois
é justamente esse um dos
propósitos da Copacol”,
afirma Nestor.
MEIO AMBIENTE
O presidente da Nova
Pesca, Lu iz Ed u ard o
Menkes, exp lica que a
proposta de repovoar o
Piquiri está pautada na
conscientização. “Onde só
se tira uma hora acaba.
Desde o início deste projeto
já soltamos 300 mil peixes,
sempre como o apoio da
Copacol. Isso mostra a nossa
preocupação com o meio
ambiente e com as futuras
gerações de pescadores e a
população em geral”, explica
Edurado.

RIO PIQUIRI
A bacia hidrográfica do
Rio Piquiri abrange uma área
de drenagem igual a 24.156
quilômetros quadrados, da
nascente localizada em Serra

do São João, no limite dos
mun icípios de Turvo e
Guarapuava, percorrendo
cerca de 660 quilômetros até
sua foz, no Rio Paraná, entre
Altô nia e Terra Ro xa,
passando por 32 municípios.
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Definidos diretores e monitores do
Colégio Cívico Militar de Goioerê
Já estão definidos os
diretores e instrutores do
Colégio Cívico Militar
de Goioerê. Além do
professor Adenildo de
Brito, que será o diretor
cívico, o colégio contará
ainda com o diretor
Milit ar, at ravés do
subtenente da reservada
da Polícia Militar João
Ca rlo s Tele s. Já os
mon itor es,
ou
in stru tore s, serão o
sargento da reserva da
Polícia Militar Murilo
Martins e o cabo Lourival
Martins.
De acord o co m a
chefia do Núcleo de
Educação de Goioerê, os
qu atro
assumir am
oficialmente o comando
do col égio nesta
segunda-feira, dia 19,
quando começaram a
trabalhar na organização
do retorno das aulas
presenciais.
A chefe do Núcleo de
Educação, Tânia Faria,
esteve sexta-feira na
pr efe itu ra, on de se
reuniu com o prefeito
Betinho Lima e fez a
ap rese ntaç ão
d os

Os diretores Adenildo e Teles, com os monitores Murilo e Lourival, juntamente com o prefeito Betinho Lima

diretores do colégio
Cívico Militar.
Na oportunidade, o
diretor Adenildo falou do
gr and e inte resse da
co mun ida de
pe lo
Colégio Cívico Militar.
“O colégio tinha 220
alunos e com a mudança
para Cívico Militar já
temos matriculados 347.
São alunos de toda a
cidade. Eram 10 salas e

hoje estamos com 13
praticamente lotadas”,
comentou, falando que
os alunos migraram até
me smo de e scol as
particulares e bairros
mais distantes como
Jaracatiá e comunidades
rurais.
O subtenente Teles
também explicou como
se rá u m po uco do
trabalho militar. “Todos

os dias, das 7:15 às 7:30
ac onte cer á a ord em
unida. Também haverá
aula de canto, onde os
alunos vão aprender a
cantar o Hino Nacional
para se apresentarem em
atos oficiais”, disse,
citando que os alunos
receberão uniformes de
gala, de educação física
e para a sala de aula além
de usarem a boina.
O prefeito Betinho
Lima
disse
da
importância do colégio
cívico militar no resgate
de val ore s q ue vão
impactar a cidade. “As
famílias vão notar em
casa a mudança de seus
filhos”, comentou ele.

Os diretores foram apresentados na prefeitura na última sexta-feira
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Comércio terá funcionamento facultativo
nesta quarta-feira, feriado de Tiradentes
O comércio de Goioerê
te rá
f u n c io n am en to
facultativo nesta quartafeira, dia 21, feriado de
Tiradentes. A informação é
da Associação Comercial
– ACIG – desde que as
empresas estejam em dia
com suas contribuições
sindicais. A autorização
para funcionamen to do
comércio fo i negociada
co m o Sin d ica to d o s
Empregados do Comércio
– Sindecam.
O presidente da ACIG,
Alex an d re Câ n d id o ,
considera como das mais
po sitivas a decisão do
sindicato, uma vez que por
co n ta d a pan d em ia, o
comércio tem sofrido muito.
“A gente está feliz com essa

O presidente da ACIG, Alexandre Cândido

O prato será servido no dia 8 de maio

Santa Clara prepara promoção
de Yakisoba para o mês de maio
Estão bem adiantados os
preparativos da promoção
or gan izada pelo Centro
Educacional Santa Clara, que
no dia 08 de maio vai servir
um delicioso Yakisoba.
De acordo com a direção
da entidade, os convites
podem ser adquiridos na
secretaria da instituição ou
através
do
telef on e
3522:3088.
A p ro mo ção tem o

objetivo de angariar recursos
para que a entidade possa
manter as mais de 200
cr ianças
assistidas
diariamente com reforço
escolar e alimentação.
O s in teressad os em
convites também poderão
fazer seus pedidos através
do Whatsapp 99975-0215. O
custo por convite é de apenas
R$ 35,00. Acompanh a
frango frito e Yakimeshi.

decisão, uma vez que o
comércio tem sofrido muito
nos últimos dias, inclusive
sendo obrigado a fechar
suas portas por causa da
p a n d em ia.
No s so
agradecimento à direção do
Sindecam”, disse.
Alexandre lembra que
q u alq u er d ú v id a, o
comerciante poderá tirá-la
entrando em conta com a
ACI G, n o te lefo n e
35 21:7 200
ou
n os
sindicatos - Sindicam (44)
3525-1437 e Sin decam
(44) 3529-3624.
A d ireção da ACIG
lembra que a decisão de
ab rir ou n ão cab e ao s
lojistas e comerciantes. “É
ponto facultativo”, destaca
o presidente Alexandre.
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Mais de 16% dos goioerenses já
foram vacinados contra a Covid
Apesar das dificuldades
no recebimento de novas
doses, a vacinação contra a
Co vid - 19 ava n ça em
Goioerê. De acordo com
d a d o s d a S ecr etar ia
Mu n icip al d e Saú d e,
16,22% da população já
foi imu nizada contra a
doença. Os números são
referentes à vacinação feita
até esta segunda-feira, dia
19.
Outro dado importante,
é que dentro de algumas
faixas etárias, como a de
75 an os, po r exemplo,
Goioerê está com mais de
90% d e vac in ação d a
segunda dose, índices muito
su periores à m éd ia d o
Estado. “Graças a Deus a
gente vai avançando aos
p ou cos e co n segu ind o
fechar as metas”, diz a
secretária Gabriela.
Ela cita que para chegar
a estes números, tem havido
um esforço concentrado da
equipe da saúde, que no
ú ltim o sá b ad o , p o r
ex emp lo , vacin o u 907
p e sso a s. “ O p r efeito
Be tin h o t em p ed id o
agilidade e a resposta tem

sid o d ad a”, d estaca a
secretária.
Gabriela está apelando
aos familiares de idosos que
ain da n ão receb eram a
segunda dose da vacina
p a ra q u e in fo rm em a
Secretaria de Saúde. “Nós
precisamos ser informados.
Sendo necessário, nossa
equipe vai até a residência
da pessoa, mas o que não
se pode é deixar de tomar a
segunda dose”, avisa.
Outra ação importante,
realizada pela saúde de
Goioerê, é com os idosos
ac am ad o s, q u e est ão
tomando a vacina em casa.
Gabriela explica que todos
os dias, ao final da tarde, às
17 horas, uma equipe inicia
a vacinação nas residências,
o que tem ocorrido até por
volta das 18:30 horas.

A Central de Vacinação está acontecendo na ACNG: índices acima dos alcançados pelo estado

Copacol: ganhadora retira prêmio da
campanha das Lojas agropecuárias
Na última quinzena do
mês de m arço , a Lo ja
Agropecuárias da Copacol
promoveu campanha, a qual
sorteou uma camiseta oficial
d o Clu b e Ath letico
Parananense.
O sorteio foi realizado na
quinta-feira dia 1º de abril.
O nom e da ganhadora,
Andréia Zotesso Favaro, de
Tupãssi foi anunciado no
p ro gram a d e rádio d a
Co o p erativ a, Estação
Copacol.
Para participar a pessoa
deveria salvar em sua lista
de contatos, o número 459-9927-4646, e enviar uma
m en sagem
“ QUERO
PARTICIPAR”.
Após ouvir o anuncio da
campanha no programa

A ganhadora da camiseta oficial do Athletico

Estação Copacol, Andreia
participou, ganhou e nesta
quinta-feira dia 15, retirou o
prêmio na loja do Copacol
Supermercados de Jotaesse.
“ Sem p re o u ço o
p rogram a d e rád io d a
Cop acol para ficar por
dentro das notícias do agro,
especialmente da avicultura
e ao ouvir o anuncio me
interessei, participei e no dia
do sorteio tive a feliz surpresa
de receber a mensagem
dizendo que fuia ganhadora”.
Ela diz que foi com muita
alegria q u e receb eu a
camiseta oficial do Furacão
e assim p o d e d ar u m
presente ao esposo. “Já
estou ansiosa para participar
de o utras prom oçõ es”,
comemora Andreia.

VACINAÇÃO HOJE:
- Hoje, terça-feira, tem
vacinação de segunda dose
para idosos de 75 e 76
anos, que tomaram a 1ª
dose no dia 27 de março.
Na quarta-feira, feriado de
Tiradentes, não haverá
vacinação.
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CONTRA-CAPA

Estratégias para acelerar a vacinação incluem a campanha Vacina Paraná de Domingo a Domingo, com salas de vacinação ao redor do Estado funcionando
ininterruptamente, todos os dias da semana, e o Corujão da Vacinação, que estendeu os horários de aplicação até a meia-noite em alguns municípios

Paraná soma 1,9 milhão de doses aplicadas e
1,43 milhão de pessoas vacinadas contra a Covid
O Paraná ultrapassou nesta
segunda-feira (19) a marca de
1,9 milhão de doses de vacina
contra a Covid-19 aplicadas,
chegando a 1.910.821 doses.
Até ago ra, 1.430.066
paranaenses que fazem partes
dos grupos prioritários definidos
n o Plan o Estadu al d e
Vacinação contra a Covid-19
já receberam pelo menos a
primeira dose do imunizante.
Destes,
480.755
já
completaram a imunização
contra a doença por terem
recebid o as du as do ses,
co nf or me
mostr a
o
Vacinômetro da Secretaria de
Estado da Saúde.
O total de paranaenses
vacinados equivale a quase
13% da população do Estado e

a 30% das cerca de 4,6 milhões
de pessoas incluídas entre os
grupos prioritários. São aquelas
que estão mais expostas ao
vírus, como trabalhadores da
saúde e da segurança pública,
ou que correm mais riscos de
apresentar piora ou morrer pela
doença, como pessoas com
mais de 60 anos ou que
ap resentam
alguma
comorbidade.
As campanhas do Governo
do Estado junto aos municípios
buscam atingir o máximo
possível de pessoas e fazer
com que as doses enviadas
pelo Ministério da Saúde
cheguem rapidamente aos
braços dos paranaenses. Com
o Vacina Paraná de Domingo
a Domingo, salas de vacinação

ao redor do Estado estão
f u n c i o n a n d o
ininterruptamente, todos os
dias da semana. Já o Corujão
da Vacinação estendeu os
horários de aplicação até a
meia-noite em algumas cidades
para atingir aquele público que
por algum motivo não consegue
co mp ar ecer em ho rário
comercial.
“Além de facilitar para o
cidadão e dar celeridade na
aplicação de todas as doses
que recebemos, o que mais
q ueremo s co m
essas
campanhas é incentivar o
paranaense a ir tomar a vacina,
mostr an do o q uanto a
vacinação é importante. Só
vamos sair dessa situação com
o maior número de pessoas

imunizadas, a vacina é que vai
fazer com que vençamos a
guerra contra o coronavírus”,
salienta o secretário estadual
da Saúde, Beto Preto.
AP LICAÇÃ O – O
Paraná recebeu do Ministério
da Saúde, até agora, 2,8
milhões de doses da vacina
contra a Covid-19. A maior
parte já foi repassada aos
municípios: de acordo com o
Vacin ômetro , 2.433.979
vacinas foram distribuídas.
Das destinadas para a primeira
dose, 99,3% foram aplicadas,
além de 48% das doses de
reforço.
As doses são administradas
conforme a ordem prevista no

Plano Estadual, iniciando por
pessoas idosas em Instituições
de Lon ga Per manência,
ind ígen as, pessoas co m
deficiência institucionalizadas,
tr ab alhado res da saú de,
quilombolas e idosos, que são
vacinados regressivamente até
chegar à faixa dos 60 anos. A
partir daí, será iniciada a
imunização das pessoas com
comorbidades. No Paraná,
profissionais das forças de
segurança e salvamento e das
Forças Armadas já estão sendo
vacinados.
Com a vacina já aplicada
em praticamente 100% dos
profissionais da saúde e nos
primeiros da fila, a vacinação
no Paraná está na faixa etária
entre os 60 e os 64 anos. Das

554,7 mil pessoas identificadas
como parte dessa faixa etária,
quase 40 mil foram vacinadas.
Até o momento, já receberam
a primeira dose 74% das
pessoas com idade entre 65 e
69 anos e 93% do público até
74 anos.
M UN IC ÍP IOS – Na
ordem, os municípios com o
maior quantitativo aplicado até
agora, somando a primeira e a
segunda dose, estão Curitiba
(349.093), Londrina (125.500),
Maringá (78.237), Cascavel
(64.982) e Ponta Gro ssa
(57.130). Apenas seis das 399
cidades
paranaen ses
aplicaram menos de 80% das
primeiras doses de vacina que
receberam.

