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Estradas rurais de Goioerê terão
R$ 1,3 milhão para calçamentos
O prefeito Betinho Lima assinou nesta segunda-feira em Curitiba, convênio que garante a liberação de recursos da ordem de R$ 1,3 milhão para serem investidos
em obras de pavimentação de estradas rurais – calçamento com pedras irregulares. O convênio foi assinado durante evento na Secretaria de Estado da Agricultura
e que contou com a participação do governador Ratinho Júnior, bem como de outras autoridades, como os deputados e secretários de estado Márcio Nunes
e Marcel Micheleto.
PÁGINA 03

Solicitados recursos
para reformas da
quadra do Colégio
Duque de Caxias
O prefeito Betinho Lima
e os vereadores ‘Kleber
Paraíba’ e Patrik Pelói,
estão em Curitiba, onde se
reuniram na manhã desta
segunda-feira, com o coordenador geral da Fundepar, Célio Watter. Durante
o encontro, as lideranças
de Goioerê trataram sobre
vários assuntos, mas em especial sobre a liberação de
r ecu r so s p ar a serem
aplicados em obras de reformas da quadra do Colégio Estadual Duque de
Caxias.

PÁGINA 02

Primeiro Drive-Thru da Campanha
do Agasalho movimentou Goioerê
A população de Goioerê
se movimentou no último sábado, por conta da realização
do primeiro Drive-Thru da
Campanha do Agasalho 2021,
organizada pelo Sesc, com
apoio da ACIG e a Prefeitura

Moreira Sales: Cohapar vistoria
a construção de casas populares
Uma equipe de técnicos da Cohapar – Companhia de Habitação do Paraná – esteve em
Moreira Sales na última quinta-feira, com o objetivo de vistoriar e acompanhar a construção
de 29 casas populares no município.
PÁGINA 03

Quarto Centenário realiza tapa buracos e
redutores de velocidade são implantados
Como medida preventiva, a administração municipal de Quarto Centenário vem realizando tapa
buracos em várias vias,
bem como a implantação

de quebra-molas em locais estratégicos da cidade. O objetivo é reduzir a
velocidade acima do máximo permitido.

PÁGINA 04

Municipal. O empresário Devanir Silvério, que representa
o Sesc em Goioerê, está agradecendo a todos que participaram, foram solidários e colaboraram com o Drive-Thru
da campanha. PÁGINA 05
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Sessão da Câmara com várias indicações
aprovadas na noite desta segunda-feira

De casa
O deputado estadual Hussein Bakri (PSD) cultiva a
amizade com toda a família Massa. Líder do Governo Ratinho
Junior na Assembleia Legislativa, o parlamentar foi destaque
nas redes sociais ao lado do apresentador Ratinho, neste
domingo (11). “Com um grande amigo, Deputado Hussein”,
postou o comunicador Ratinho, no seleto espaço que costuma
reservar apenas à família e a atividades profissionais.
Fundo Partidário
Nos primeiros seis meses
deste ano , os partid os
devidamente registrados no
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) e que alcançaram a
cláusula de bar reira
receberam do Fun do
Partidário, em conjunto,
receberam mais de R$ 489
milhões. O Partido Social
Liberal (PSL) foi a legenda
mais beneficiada com R$ 57
milhões, seguido do Partido
dos Trabalhadores (PT) que
recebeu R$ 48,7 milhões e o
Partido da Social Democracia
Brasileira (PSDB), cerca de
R$ 30 milhões.
Antes do recesso
Com a divulgação do
calendário dos depoimentos
da CPI da Covid d esta
semana, a defesa do deputado
Ricardo Barros (PP) reforçou
o pedido ao Supremo Tribunal
Federal (STF) para que o
depoimento aconteça até
sexta-f eira
(16).
Levantamento feito pela
defesa apo nta que o
parlamentar já foi citado ao
menos 96 vezes na CPI. No
documento, a defesa de
Ricardo Barros afirma que a
divulgação do calendário das
oitivas demonstra que sem

ordem judicial o deputado não
conseguirá se defender na CPI
antes do recesso parlamentar,
que se inicia no dia 17/07.
Sucesso na produção
O Paraná é o líder nacional
na produção de carne de
frango. Toledo é o município
paran aen se com maior
produção. O Paraná teve
crescimento de 3,9% na
produção de carne de frango
em 2020 com relação ao ano
anterior, cerca de 40,9% da
produção é exportada para
outros 160 países. O frango,
segundo principal produto
exportado, fica atrás apenas
da soja em grão.

Reu nido s em sessão
plenária na noite de ontem, os
veread or es d e Go io er ê
aprovaram várias indicações
e p ro jeto s or iu nd os d a
Prefeitura.
En tr e as ind icações
aprovadas, uma do vereador
Márcio Lacerda, cobrando do
setor competente da prefeitura,
a colocação de um braço para
iluminação pública, com a
devida lâmpada, no poste
existen te n a Av en id a
Libertadores da América, na
esqu in a co m a Av en id a
Brasília, mais precisamente no
Fórum Doutor Heitor Monteiro
Espínola Filho.
Também fo i vo tada,
indicação do vereador Fabio
Plaza, solicitando ao prefeito
municipal, determinar ao
Co nselho Mun icip al d e
Trânsito, q ue estud e a
viabilidade de implantação, a
título de teste, a execução de
pintura de faixas de pedestres
atr av és d a técn ica 3D,
seguindo o exemplo de outras
cidades do nosso estado e país.
De autoria da vereadora
Luci Alvino, foi aprovada
ind icação requer endo da
Prefeitura, estudos técnicos,
visando a viabilidade de
elaboração de um Projeto de
Lei
incen tivand o
o
emplacamento de veículos e
transferências para o município
de Goioerê.
Os vereadores votaram
ainda, indicação do colega e
presidente da Câmara, “Kleber

Ontem foi a última sessão do primeiro semestre legislativo
Paraíba”, que solicita da
administração, a realização de
estudos, objetivando melhorar
a sinalização de trânsito nas
ruas e avenidas da cidade.
O vereador explica que o
pedido é especialmente para
sinalização nas proximidades
de todas as escolas da rede
pública e privada de Goioerê.
A sugestão é para pintura
de faixas que indicam área
escolar; implantação de faixas
de pedestres elevadas ou
pintura e instalação de placas
in dicativ as no perímetro
escolar.
Também foi aprovada
ontem, indicação do vereador

Fabio Plaza, que solicita que a
Prefeitur a
in clua
no
cro nograma de obras da
administração, a implantação
de uma Academia da Primeira
Idade no Jardim Bela Vista.
Do vereador Patrik Pelói
foivotada indicação que solicita
ao Conselho Municipal de
Trânsito, a inclusão na pauta
de discussões da entidade, a
instalação de uma ondulação
transversal, tipo redutor de
velocidades (quebra-molas),
na Rua José Bonifácio na
esquina com a Rua Campo
Mourão.
Os vereadores votaram
ainda, indicação dos colegas

Helton Maia e Marcio Lacerda,
solicitando da administração,
determin ar
ao
seto r
competente, que quando dá
expansão d o sistema de
iluminação de LED na cidade,
as vilas rurais e Agrovila de
Goioerê, sejam contempladas
com o referido sistema.
Ain da do s vereado res
Helton Maia e Marcio Lacerda,
foi votada indicação para que
a Prefeitura inclua em seu
cr on ograma d e ob ras, a
realização de serviços de
pavimentação asfáltica no
tr echo entre o Jar dim
Universitário até a comunidade
da Flor D’Oeste.

Solicitados recursos para reformas da
quadra do Colégio Duque de Caxias

Vacinação
Mais de 5 milhões de
paran aen ses já for am
vacinados contra a Covid-19,
seja com a primeira dose ou
com dose única, o que
co rrespo nde a 58% da
população paranaense acima
de 18 anos. O público que
mais recebeu D1 ou dose única
até o momento foi de 65 a 69
anos (753.171), seguido de 45
a 49 anos (665.258), 50 a 54
anos (662.823), 55 a 59 anos
(655.324) e 70 a 74 anos
(641.985) . A maioria é
feminina (2,7 milhões).
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Solicitação foi feita ontem na capital do estado, durante audiência na sede da Fundepar

O prefeito Betinho Lima
e os vereadores ‘Kleber
Paraíba’ e Patrik Pelói, estão
em Cu ritib a, o n d e se
reuniram na manhã desta
segu n d a-feira, com o
co ord en ad o r geral d a
Fundepar, Célio Watter.
Durante o encontro, as

lid eran ças d e Go ioerê
trataram so b re vário s
assuntos, mas em especial
sobre a liberação de recursos
para serem aplicados em
obras de reformas da quadra
do Colégio Estadual Duque
de Caxias.
Segu n d o o prefeito

Betinho Lima, essa é uma
demanda antiga da direção
do colégio e que está sendo
apresentada ao governo
estadual. “A receptividade
foi muito boa e acreditamos
q ue
vam o s
ser
contemplados”, disse.
O vereador ‘Paraíba’,

que além de presidente da
Câmara, tam b ém é
professor, se diz muito
animado e acreditando na
conquista. “Foiuma conversa
muito boa e que com certeza
trará resultados positivos
para o Colégio Duque de
Caxias”, citou.
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Estradas rurais de Goioerê terão
R$ 1,3 milhão para calçamentos
O prefeito Betinho Lima
assinou nesta segunda-feira
em Curitiba, convênio que
garan te a lib eração d e
recursos da ordem de R$ 1,3
milhão para serem investidos
em obras de pavimentação de
estradas rurais – calçamento
com pedras irregulares.
O convênio foi assinado
durante evento na Secretaria
de Estado da Agricultura e
que contou com a participação
do governador Ratinho Júnior,
b em co mo d e o u tr as
auto r id ad es, co mo o s
deputados e secretários de
estad o Márcio Nu n es e
Marcel Micheleto.
Betin h o
estav a
acompanhado dos vereadores
Herley Kleber Dan tas de
Oliveira – o Paraíba e Patrik
Peló i. O secr etár io d e

O convênio foi assinado ontem durante evento na capital do estado: governador Ratinho Júnior esteve presente

Moreira Sales: Cohapar vistoria
a construção de casas populares
Uma equipe de técnicos
da Cohapar – Companhia
de Habitação do Paraná –
esteve em Moreira Sales na
última quinta-feira, com o
ob jetivo d e vistoriar e
acompanhar a construção de
29 casas p op ulares n o
município.
A visita foi liderada pelo
superintendente de obras da
companhia, Fábio Ortigara
com a presença do prefeito
Rafael Bolacha. Esta é a
primeira etapa de um projeto
de 52 moradias, através do
Programa Casa Fácil do
Governo do Estado.
As obras estão sendo
realizadas no bairro Belém,
ao lado do Conjunto Morada
do Sol. A primeira etapa do
projeto está sendo executada
com recursos estaduais que
somam mais de R$ 2,2
milhões, totalizando mais de
R$4 milhões ao fim das duas

A vistoria foi feita por técnicos da Cohapar: obras em andamento

fases.
Por meio do programa
Casa Fácil Paraná, a Cohapar

O prefeito Rafael conversa com técnico da empresa

fin ancia d iretam en te a
construção das moradias
para famílias com renda de
um a seis salários mínimos.
As condições de pagamento
facilitadas incluem a ausência
de cobrança de valor de
entrada e prestações mensais
reduzidas de financiamento,
que pode ser quitado em até
360 meses.
O p refeito Rafael
Bo lach a d estaco u a
importância das moradias
para as famílias carentes e
também para o crescimento
da cidade. “Moreira Sales

cresce ain d a m ais,
proporcionando um lar de
qualidade às famílias que
m ais
p r ecisam .
Agradecemos ao Governo
do Estado pelo investimento
no município”, destacou.
As moradias estão sendo
construídas em uma nova
modalidade, com as paredes
moldadas e fabricadas no
chão. Em seguida elas são
içadas e soldadas umas nas
outras, dando mais agilidade
na construção, além de
refo rçar ain d a m ais a
estrutura.

Agricultura do município,
Gilberto Shiguetaka também
esteve presente.
Durante sua fala, Betinho
agr ad eceu o apo io d o
governador Ratinho Júnior,
de quem é amigo pessoal e
destacou as parcerias com os
deputados Márcio Nunes e
Marcel Micheleto . “Do is
deputados que têm trabalhado
muito por nossa cidade”,
disse.
Segundo o convênio, os
recursos garantidos serão
aplicados em obras na Estrada
da Flor do Oeste, onde o
Governo Estadual já fez outros
investimentos de melhorias.
“Estamos felizes por esta
conquista e mais uma vez
nossos agradecimentos ao
governador Ratinho e a todos
os envolvidos”, citou Betinho.
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Campanha incentiva doação de alimentos
e cobertores na vacinação contra a Covid
Uma
campanh a
importante, desenvolvida pela
Prefeitura de Goioerê, está
incentivando as pessoas que
forem se vacinar contra a
Covid, a levarem um quilo de
alimento não perecível, bem
como um cobertor, que serão
destinados a pessoas que estão
passando por necessidades.
A campanha está sendo
divulgada nas redes sociais e a
expectativa é formar uma
ampla corr en te do bem,
ajudando quem realmente
precisa. “O inverno chegou e
tem muita gente precisando de
cobertor”, diz a secretária de
Assistência Social, Ivanilda
Plaza.
Segundo ela, a ação é das
mais importantes, pois o
período que a população

As arrecadações estão sendo feitas durante a vacinação contra a Covid: todos podem colaborar

atravessa, com a pandemia
afetando muitas famílias, deve
ser de solidariedade. “Estamos
vivendo um período que a
solidariedade deve falar mais
alto, por isso estamos com a
campanha de alimentos de
cobertores”, explica.
Uma orientação importante,
é que os doadores devem se
atentar à data de validade dos
produtos para evitar o descarte
du rante a logística de
distribuição. Além de alimentos,
as pessoas podem doar também
produtos de limpeza e de higiene
pessoal.
“Graças a Deus já temos
recebido bastante doações,
mas pr ecisamo s avançar
mais”, destaca Iv an ilda,
lembrando mais uma vez que o
tempo atual é de solidariedade.
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Primeiro Drive-Thru da Campanha
do Agasalho movimentou Goioerê
A população de Goioerê
se movimentou no último
sábad o , p o r co n ta d a
realização do primeiro DriveTh ru da Cam pan ha do
Agasalho 2021, organizada
pelo Sesc, com apoio da
ACIG e a Prefeitu ra
Municipal.
O empresário Devanir
Silvério, que representa o
Sesc em Goioerê, está
agradecendo a todos que
p articip aram,
foram
solidários e colaboraram com
o Drive-Thru da campanha.
“A no ssa ação foi um
sucesso, mas ela não seria se
não fosse cada uma das
pessoas que colaboraram”,
disse ele.
Devan ir cita q ue a
campanha continua e que as
doações poderão ser feitas

A arrecadação foi feita na mahã do último sábado em Goioerê: solidariedade da população

Quarto Centenário realiza tapa buracos e
redutores de velocidade são implantados
Co m o
m ed id a
preventiva, a administração
m u n icip a l d e Q u a rt o
Centenário vem realizando
tapa buracos em várias
v ia s, b em c o m o a
implantação de quebram o la s
em
lo c ais
estratégicos da cidade. O
o b j et iv o é re d u zir a
ve lo cid a d e a cim a d o
máximo permitido.
Em toda cidade serão
implantados redutores de
velocidade, especialmente
nas ruas que ganharam
asfalto novo no final do ano
passado.
De a co rd o co m o
prefeito Akio Abe, a ação
é em resposta às constantes
solicitações da população
em coibir os abusos de
ve lo c id ad e em v ário s
pontos da cidade.
“A pedido d a no ssa
p o p u laç ão
e stam o s
implantando redutores de
velocidades nos pontos

O prefeito Akio acompanhou os trabalhos realizados na sede do município

realizando o tapa buracos
em várias rua. Tudo isso
para dar mais segurança à

p o pu lação e co ib ir o s
abu so s d e velocidades
nesses locais”, disse Akio.

Copacol entrega materiais do Projeto
Apoio Cultural para Nova Aurora

cidade trabalha com as
modalidades de futebol de
campo, futsal, ginástica
rítmica e vôlei, sendo que já
está planejado incluir outras
atividades nos próximos
anos.
A coord enad ora dos
Projetos Sociais da Copacol,
Gislaine Pontes Fernandes,
representou a Cooperativa
na entrega dos materiais.
“Com muita alegria foi que
realizamos a entrega. Esse
retorno ao esporte está sendo
muito esperado por toda a
com u n id ad e
e,
principalmente, por nossas
crianças que estão ansiosas
para voltar aos treinos. Para
a Copacol é um prazer
imenso podercontribuir com
a educação, o esporte e a
cultura da região”, explica.

O projeto Apoio Cultural
da Copacol que é realizado
em p arceria co m o s
municípios da região, segue
com força total. Na última
q u in ta-feira, d ia 08, a
co op erativa realizou a
en trega d e materiais
esportivos para a cidade de
Nova Aurora, onde são
atendidas em média 250
crianças e adolescentes.
O secretário municipal de
esporte, Marco Eduardo
Am bró sio, d estacou a
parceria com a Copacol que
vem desde 2015. “Ano após
ano , este p ro jeto vem
aux ilian d o
no
desenvolvimento de nossas
crianças e adolescentes de

estratégicos, especialmente
onde foram feitos asfalto.
Ta m b é m
es tam o s

A entrega foi feita na última quinta-feira

diversas formas”, destacou
ele.
Aind a segu n do o
secretário, atualmente a

até o dia 27 de agosto, em
p on to s
de
co letas
disponibilizados na ACIG,
Sicredi, Deck’s Fashion,
Supermercado Copacol,
Su perm ercad o Paran á,
Supermercado Bandeirantes
e Prefeitura Municipal.
Qu em
tamb ém
comemorou os resultados da
arrecadação foi o presidente
d a ACIG, Alex and re
Cândido. “Goioerê mostrou,
mais uma vez, que a sua
pop ulação é solidária”,
destacou Alexandre.
Os in teressad o s em
participar da campanha,
poderão fazer doações de
agasalhos, calçados, roupas
d e cam a, co berto res,
edredons, calçados e roupas
de inverno inclusive para
bebês.
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CONTRA-CAPA

Mais de 5 milhões de paranaenses foram imunizados
contra Covid-19, quase 60% do público vacinável
Mais de 5 milhões de
p ar an aen ses já f o ram
vacinados contra a Covid-19,
seja com a primeira dose ou
co m d o se ú nica. O s
imunizantes foram aplicados
em 5.062.370 pessoas, o que
cor r esp o n de a 58% d a
população paranaense acima
de 18 anos. O marco foi
ultrapassado nesta segundaf eir a ( 12). O in dicado r
r epr esen ta aq u eles q u e
passaram ao menos uma vez
em algum ponto de vacinação.
No total, quase 6,5 milhões
de doses foram administradas:
são 6.466.670 aplicações,
sendo 4.865.381 primeiras
doses, 1.404.300 segundas
doses e 196.989 doses únicas.
O percentual de paranaenses
que já estão completamente
imunizados contra o vírus é de
18,36%. Os dados são do
Vacinô metro d o Sistema
Ú nico de Saúd e ( SUS) ,
vinculado ao Ministério da
Saúde.
O gov ern ad o r Car lo s
Massa Ratinho Junior recebeu
a vacina neste domingo (11),
em Apucarana. O município
foi o primeiro a aderir à
campanha de vacinação de
Domingo a Domingo, junto
com Maringá. Desde março
foram aplicadas mais de 1
milhão de doses em todo o
Estad o ao s sábad o s e
domingos.
O governador aproveitou
a ocasião para reforçar a
imp ortância de todos os
p aran aen ses ad er ir em à
v acin ação . “A Agência
Nacio n al d e Vigilância
Sanitária (Anvisa) é um órgão
extremamente rígido e só
liberou vacinas seguras e

estão Londrina (9.312), São
José dos Pinhais (8.698),
Maringá (7.588) e Apucarana
(6.728).
Segundo o Ranking de
Vacinação, mantido p ela
Secretaria estadual de Saúde,
os mun icípios qu e mais
ap licaram do ses ú n icas
pro porcio nalmente à sua
população foram Itaperuçu,
Ser taneja, Lidian óp o lis,
Apucarana e Diamante do
Norte.

5.062.370 pessoas no Paraná já receberam pelo menos uma
aplicação - dose única ou primeira dose. Número corresponde a 58%
da população paranaense. No total, 6.466.670 doses foram aplicadas.
eficazes, imunizantes que
p ro tegem. É imp or tante
vacinar e também tomar a
segunda dose, quando é o
caso. A gente só vai reduzir o
número de óbitos quando a
vacina atingir a maior parte
d a p op u lação ”, afir mo u
Ratinho Junior.
“No ssa expectativ a e
objetivo é que, no dia 31 de
agosto, todos os municípios
paranaenses batam juntos o
sino dos 80% de vacinação,
pelo menos na primeira dose
da população-alvo”, declarou
o secr etário estad ual da

Saú d e, Beto Preto . A
expectativa é atingir 100% da
p op u lação ad u lta até
setembro.
PERFIL – Das vacinas
administradas para primeira
do se/do se única, a mais
aplicada é a Covishield, da
p ar ceria
Astr aZen eca/
Oxford/Fiocruz, com 55% do
total de doses utilizadas. Na
sequência, está a Coronavac
(Instituto Butantan/Sinovac),
com 25,8%; a Cominarty
( Pfizer/BioNTech ) , co m
15,3%; e a Janssen (Johnson

& Johnson), com 3,9%.
O público que mais recebeu
D1 ou do se única até o
momento foi de 65 a 69 anos
(753.171), seguido de 45 a 49
anos (665.258), 50 a 54 anos
(662.823), 55 a 59 an os
(655.324) e 70 a 74 anos
( 641.985) . A maio r ia é
feminina (2,7 milhões).
DOSE ÚNI CA – Em
n úmer os abso luto s, o
município que mais aplicou
vacinas da Janssen até esta
segunda-feira é Curitiba, com
35.697 doses. Na sequência

UEM ofertará qualificação a servidores que
atendem mulheres em situação de violência
A
Un ive rsid ad e
Estad u al d e Marin gá
(UEM) vai o ferecer
qualificação, por meio de
curso de extensão, aos
servidores públicos de
Maringá que atuam no
atendimento de mulheres
em situação de violência.
A iniciativa visa aprimorar
o acolhimento. O termo de
cooperação foi assinado
com a Secretaria da Mulher
de Maringá (SeMulher)
pelo reitor da UEM, Julio
Damasceno, pelo chefe de
gabinete da prefeitura,
Alessandro San to s da
Rocha, pelo vice-prefeito
d e Marin gá, Ed so n
Scabora, e pela secretária
d a Mulher, Terezinh a
Pereira.

Para ela, a iniciativa é
importante para promover
um
aco lh im en to
humanizado. “O Núcleo de
Educação a Distância da
UEM tem to d a u m a
expertise nessa área de
curso s on lin e, com o s
movimentos organizados da
sociedade civil”, disse. “E,
prin cip alm en te, po rq ue
estaremos atendendo ao
compromisso desta gestão
ao desenvolvermos ações
de formação educacional,
evitan d o
assim
a
revitimização das mulheres
atendid as p elos nossos
serviços”.
O reitor Júlio Damasceno
lembrou que a universidade
p ú b lica tem gran d es
responsabilidades com a

sociedade do seu entorno.
“Entre elas, está sempre
reafirmar o compromisso
estando presente na solução
dos problemas do cotidiano

da sociedade”, disse.
O curso de extensão
intitulado “Qualificação do
setor público para a rede de
atendimento às mulheres”

PRIMEIRA DOSE – A
Capital, cidade mais populosa
do Paraná, também lidera
entre as primeiras doses, com
856.864 aplicações. A cidade
é seguid a p o r Mar in gá
( 257.546),
Lon d r in a
(242.163), Cascavel (148.168)
e Ponta Grossa (126.689).
Completam a lista Foz do
Iguaçu (113.411), São José
d o s Pinh ais ( 106.247) ,
Paranaguá (83.982), Colombo
( 79.954) ,
Gu arap u av a
(67.545), Toledo (59.497),
Arap o ngas
( 58,768) ,
Apucarana (55.572), Pinhais
(52.921) e Araucária (51.029).
Na p rimeira do se, os
municípios que se destacam
na aplicação da primeira dose
pro porcio nalmente à sua
população são São Jorge
d'Oeste, Diamante do Norte,
Maringá, Pontal do Paraná e
Santa Cecília do Pavão.
Contando a imunização
completa, com a segunda dose
aplicada, estão São Jorge
d'Oeste, Diamante do Norte,
Nova Laranjeiras, Maringá e
Miraselva.
TAXA
TR AN SM ISSÃ O

DE
–

será ministrado por meio do
Nú cleo de Edu cação a
Distância (Nead/UEM), com
início no dia 09 de agosto,
pela plataforma Moodle. As
inscrições estão abertas e
podem ser feitas AQUI.
Poderão participar todos
aqueles que trabalham no
setor público e que atuam
no atendimento de mulheres
em situação de violência das
áreas de saúde e assistência

So mad o ao av an ço d a
v acin ação, o q u ad ro d a
Covid-19 no Paraná também
demonstra uma queda na taxa
de transmissão do vírus (Rt)
e na ocupação de leitos de
UTI exclusivos para Covid19.
Atualmente, o Paraná é o
Estado com a menor taxa de
transmissão do Brasil: 0,7. A
média nacional, por sua vez,
está em 0,86. O Estad o
apresenta queda na Rt desde
1° de julho, quando o índice
baixou de 1,09 para 0,99.
Desd e en tão , o n ú mer o
continua caindo, mostrando
uma tendência de diminuição
no contágio pelo coronavírus.
Os dados são do sistema
Lof t.Science,
que
desenvolveu um algoritmo
para monitorar a transmissão
do coronavírus no Brasil. A
Rt indica a velocidade de
contágio pelo vírus por região,
mostrando quando o contágio
pelo vírus está acelerado
(maior que 1), estável (igual a
1) ou em remissão (menor
que 1) – único cenário que
apo nta uma melho ra n a
situação epidêmica. Quanto
mais pr ó ximo de zer o ,
men o r es as ch an ces d e
contágio.
Já a taxa de ocupação de
leitos de UTI exclusivos para
Covid-19 no Paraná também
apresenta baixa. O Boletim
Epidemiológico da Secretaria
da Saúde publicado neste
domingo (11) mostra que a
taxa está em 83%: dos 1.997
leitos disponíveis, 1.654 estão
ocupados. Na última segundafeira (5), o número baixou de
90% pela primeira vez em
quatro meses.

social, Guarda Municipal,
secretarias municipais de
Maringá, Instituto Médico
Legal (IML), delegacias,
escritó rio s regio n ais,
Co n selh o s Tu telares,
judiciário, profissionais e
alunos da UEM.
O curso tem uma carga
horária de 20 horas e conta
com certificação da Diretoria
de Extensão (DEX).
O pro jeto envo lve o
Fórum Maringaense de
Mu lh eres, Nú cleo d e
Estudos e Pesquisas em
Diversid a d e
Sex u al
(Nudisex), Comissão de
Estudos sobre Violência de
Gênero (Cevige OAB-PR),
Associação Maringaense de
Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis e Transexuais,
ONG Maria d o In gá
Direitos da Mulher, Instituto
d e Mu lh er es Negras
Enedina Alves Marques e
Comissão de Diversidade
Sexual e de Gênero da OAB
- Subseção de Maringá
(CDSG/OAB-MGA).

