
• Destaque novamente para as baixas temperaturas do ama-
nhecer nesta quinta-feira, com condição para geadas entre o 
sudoeste, centro-sul, Campos Gerais e RMC. À tarde os índi-
ces de umidade relativa ficam baixos.

Mín:  06°C em Curitiba
Máx: 25°C em Londrina
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Faça sua assinatura pelo fone (43) 3232-2568: R$ 40,00 
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municípios, pelos Correios (Edição Comercial - Consul-
tar valores para o Diário Oficial).
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
16/04/20................................. R$ 85,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
16/04/20.................................R$ 41,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
16/04/20................................. R$ 58,00

Fonte: Deral/Seab

Paraná distribui 52,4 mil testes rápidos para os 399 municípios
 A Secretaria de 
Estado da Saúde come-
çou a distribuir nesta se-
mana os 52,4 mil testes 
rápidos que vieram do 
Ministério da Saúde para 
os 399 municípios do 
Paraná. Eles serão apli-
cados em profissionais 
de saúde, da segurança 
pública e pessoas pró-
ximas a eles (familiares, 
por exemplo), desde que 
apresentem sintomas.
 Os testes de 
detecção de anticorpos 
contra o Sars-CoV-2, 
além de segurança aos 
profissionais que estão 
na linha de frente, per-
mitirão um mapeamento 
mais detalhado do com-
portamento do vírus, 
bem como eventual im-
plementação de novas 
medidas de isolamento, 

acompanhamento e in-
tervenção. Eles serão 
distribuídos para as Re-
gionais de Saúde, que 
farão as transferências 
para os municípios.
 “O teste rápido 
deve ser usado como 
uma ferramenta para au-
xílio no diagnóstico da 
doença por infecção por 
coronavírus. É um teste 
qualitativo para triagem. 
Os resultados negativos 
não excluem a infecção e 
resultados positivos não 
podem ser usados como 
evidência absoluta”, afir-
ma a diretora de Vigilân-
cia e Atenção em Saúde 
da Secretaria de Saúde, 
Maria Goretti David Lo-
pes. 
 GRUPOS – Se-
gundo estimativas das 
áreas técnicas do Go-

verno do Estado, esses 
grupos prioritários tota-
lizam cerca de 738 mil 
paranaenses. Desse uni-
verso, cerca de 15% po-
dem apresentar sintomas 
para serem testados, de 
acordo com parâmetros 
epidemiológicos.
 A distribuição 
atende aos seguintes pa-
râmetros: taxa de casos 
confirmados de Covid-19 
e total de profissionais de 
saúde e segurança públi-
ca envolvidos na batalha 
contra a pandemia.
 Os testes serão 
disponibilizados nos pon-
tos com maior contato 
com pacientes suspeitos, 
como hospitais, serviços 
de urgência/emergência, 
unidades de pronto aten-
dimento e Unidades Bá-
sicas de Saúde. Em acor-

do com o Conselho das 
Secretarias Municipais 
de Saúde (Cosems), to-
dos receberão ao menos 
20 kits, mesmo aqueles 
sem casos confirmados.
 “A ideia é come-
çar as aplicações já na 
semana que vem. Nesta 
semana faremos a distri-
buição e a orientação dos 
profissionais envolvidos 
nessa realização”, acres-
centa Goretti. “Esses 
testes são destinados a 
casos leves da doença. 
Pessoas com sintomas 
mais brandos represen-
tam 80% do universo de 
atingidos pelo novo coro-
navírus”.
 COMO FUNCIO-
NAM – Esses testes rá-
pidos utilizam amostras 
de sangue. A execução e 
a leitura da presença de 

anticorpos devem ser re-
alizadas por profissionais 
da saúde. O resultado é 
verificado após 15 minu-
tos.
 Como a Co-
vid-19 exige notificação 
imediata, os resultados 
individuais de todos os 
testes rápidos deverão 
ser informados, positivos 
ou negativos. Para isso, 
é preciso notificar o caso 
no novo Sistema Estadu-
al de Notificação.
 P R O T O C O L O 
– De acordo com o pro-
tocolo adotado nacio-
nalmente, para atingir 
veracidade de 86% é ne-
cessário que o teste seja 
realizado após o 7º dia 
do início dos sintomas 
e apenas 72 horas após 
o desaparecimento dos 
sintomas, o que evita um 

“falso-negativo”.
 Se o resultado 
for negativo, o profissio-
nal poderá voltar ao tra-
balho normalmente, utili-
zando máscara cirúrgica 
até o final do período de 
14 dias. Se for positivo, 
ele deverá cumprir perí-
odo de isolamento de 14 
dias.
 REGISTRO E 
LAUDO – Parte dos tes-
tes rápidos sorológicos 
disponibilizados neste 
primeiro momento foi do-
ado por uma empresa ao 
Ministério da Saúde. Eles 
foram adquiridos no mer-
cado internacional.
 Somente os tes-
tes que tiverem regis-
tro na Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), acompanhado 
de laudo de avaliação 

do Instituto Nacional de 
Controle de Qualidade 
em Saúde da Fundação 
Oswaldo Cruz (INCQS/
Fiocruz), poderão ser uti-
lizados.
 Esses testes 
não substituem o exame 
RT-PCR, feito pelo Labo-
ratório Central do Esta-
do (Lacen-PR) e alguns 
outros laboratórios priva-
dos, que é o “teste ouro”. 
O exame laboratorial 
pode ser realizado com 
amostras nos primeiros 
dias de sintomas e demo-
ra até 72 horas, mas ele 
detecta a presença de 
vírus. Os testes rápidos 
identificam os anticorpos 
que o organismo produz 
como defesa ao vírus, e 
não o vírus em si.

Fonte: Agência Estadual de 
Notícias do Estado do Paraná.

Paraná discute antecipação do 
13º dos servidores estaduais

 O deputado estadual 
Soldado Fruet (PROS) proto-
colou nesta quarta-feira (15) 
na Assembleia Legislativa do 
Paraná um requerimento soli-
citando ao governador Carlos 
Massa Ratinho Junior a an-
tecipação do pagamento da 
primeira parcela do décimo ter-
ceiro salário aos funcionários 

públicos do Estado do Paraná.
 Segundo Soldado 
Fruet, o envio do expediente 
ao governador se justifica de-
vido ao estado de emergência 
de saúde ocasionado pela pan-
demia da Covid-19. “O novo 
coronavírus está ocasionando 
uma estagnação na economia 
paranaense”, ressalta.  “O pa-

gamento de parte deste bene-
fício é uma medida de urgência 
que tem o objetivo de fomentar 
a economia do Estado e de 
tranquilizar os servidores neste 
momento de pandemia”, afir-
ma o deputado do PROS. 
 O parlamentar cita 
que a Previdência Social já 
antecipou parte do 13º aos 
aposentados e pensionistas e 
as prefeituras de várias capi-
tais, inclusive Curitiba, também 
adotaram a mesma medida 
em relação ao funcionalismo 
municipal. “O Governo do Es-
tado também pode fazer sua 
parte nesse momento. Essa 
injeção de recursos certamen-
te ajudará a manter milhares 
de empregos no Paraná”, diz o 
Soldado Fruet.

Fonte: Assessoria de Imprensa Alep.


