
• A sexta-feira está começando com muito frio em todas as regi-
ões do estado. A massa de ar frio que chegou ao Paraná, deixou 
as temperaturas negativas no sul do estado neste amanhecer. 
Entre o noroeste, norte, parte dos Campos Gerais e o Leste, ain-
da há registros de chuvas fracas.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
21/08/20................................R$ 111,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
21/08/20.................................R$ 47,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
21/08/20................................. R$ 58,00

Fonte: Deral/Seab

Governo cria comitê para discutir vacinas 
contra coronavírus no Paraná

 O governador Car-
los Massa Ratinho Junior 
instituiu na segunda-feira 
(17), por decreto, um Comi-
tê Técnico Interinstitucional 
de Cooperação para Pes-
quisa, Desenvolvimento, 
Testagem, Fabricação e 
Distribuição de Vacina con-
tra Sars-CoV-2 (Covid-19). 
O grupo colegiado tem 
como objetivo alinhar e co-
ordenar as atividades de 
pesquisa, desenvolvimento, 
testagem, fabricação e dis-
tribuição, no Estado, de um 

eventual imunizante com 
eficácia comprovada.
 “O Paraná já esta-
beleceu os primeiros conta-
tos com laboratórios da Chi-
na e da Rússia. Estamos 
interessados em entender 
essas vacinas, as respec-
tivas pesquisas. Mas esse 
Comitê também vai servir 
para conhecer outros es-
tudos que estão em anda-
mento em todo o mundo”, 
afirmou Ratinho Junior. “É 
mais uma medida e pre-
paração para o momento 

do anúncio do imunizante, 
parte do planejamento es-
tadual de combate ao novo 
coronavírus”.
 O Comitê será 
composto permanentemen-
te por representantes da 
Casa Civil, do Escritório de 
Representação do Governo 
em Brasília, Secretaria da 
Saúde e Superintendên-
cia de Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior do Pa-
raná. Técnicos do Tecpar 
(Instituto de Tecnologia do 
Paraná), Ministério da Saú-

de, Ministério da Ciência e 
Tecnologia, Ministério das 
Relações Exteriores e So-
ciedade Brasileira de Infec-
tologia serão convidados 
a integrar os trabalhos. Os 
membros serão indicados 
pelos titulares dos respecti-
vos órgãos e entidades.
 O decreto também 
estabelece que poderão ser 
convidadas outras institui-
ções, organizações, órgãos 
públicos e privados identifi-
cados como necessários ou 
estratégicos para aperfeiço-
ar o trabalho, além de repre-
sentantes de entidades e or-
ganismos estrangeiros que 
possam auxiliar a aperfeiço-
ar os estudos. Com a finali-
dade de subsidiar as ações, 
o Comitê poderá requisitar 
estudos técnicos e jurídicos 
aos órgãos de Estado.
 O colegiado fica 
autorizado, ainda, a criar 
grupos internos para tratar 
de maneira mais aprofun-
dada de cada um dos eixos 
de atuação que compõem 
a busca pela vacina ideal 
contra o vírus Sars-CoV-2, 
e a realizar procedimentos 
administrativos junto às ins-

tâncias federais e quaisquer 
outras que se façam even-
tualmente necessárias.
 A Casa Civil será 
responsável pelo Comitê 
Técnico Interinstitucional. 
“Todas as atividades desen-
volvidas pelo colegiado vão 
observar as normas sanitá-
rias, técnicas, científicas e 
de direito. Ele foi criado para 
que o Paraná se envolva 
cada vez mais nos estudos 
internacionais sobre imuni-
zação”, acrescentou Guto 
Silva, chefe da Casa Civil. 
“Ainda não temos uma vaci-
na testada e comprovada no 
mercado, uma resposta de-
finitiva da ciência, mas que-
remos ter agilidade para ad-
quirir e produzir aquela que 
se mostrar mais efetiva”.

ACORDOS
 O Governo do Pa-
raná assinou na semana 
passada um memorando 
de entendimento com o 
Fundo de Investimento Di-
reto da Rússia para ampliar 
a cooperação técnica, as 
transferências de tecnolo-
gia e os estudos sobre a 
vacina contra a Covid-19 
desenvolvida pelo Instituto 

Gamaleia. O acordo deixa 
aberta a possibilidade de 
realização de testes, produ-
ção e distribuição do imuni-
zante, desde que a Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) aprove todos 
os protocolos.
 O Estado também 
já assinou um termo de co-
operação técnica e científi-
ca com a China para iniciar 
a testagem e a produção 
de vacina da Sinopharm. 
O acordo garante ao Pa-
raná acesso ao resultado 
das duas primeiras fases 
da pesquisa. Segundo o 
laboratório, os processos 
iniciais, já encerrados, tive-
ram 100% de positivação e 
nenhuma reação adversa 
grave.
 Atualmente as 
equipes técnicas do Tecpar 
realizam os ajustes do cro-
nograma e da metodolo-
gia que serão utilizadas na 
parceria. O protocolo de 
realização da fase III deve 
envolver as universidades 
estaduais e os hospitais 
universitários. Após ser fi-
nalizado, o termo precisa 
ser submetido aos órgãos 
regulatórios, e depois da 
aprovação, deve ser inicia-
da a fase de testagem da 
população.
 “Estamos traba-

lhando aspectos regulató-
rios e técnicos, encontrando 
alternativas, mas sempre 
pensando na prudência, na 
serenidade e na transpa-
rência do processo da va-
cina contra o coronavírus, 
que é de interesse mundial. 
Temos que trabalhar muito 
bem as nossas parcerias e 
esses estudos para que os 
resultados sejam os melho-
res possíveis para todos os 
paranaenses”, afirmou o di-
retor-presidente do Tecpar, 
Jorge Callado.
 Segundo a Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), 167 vacinas contra 
a Covid-19 estão sendo 
produzidas e testadas no 
mundo, e 28 já estão na 
fase de testes em seres hu-
manos.

R$ 200 MILHÕES
 O Paraná terá re-
serva orçamentária de R$ 
200 milhões para a compra 
de vacinas contra a Co-
vid-19 em 2021. Metade 
do valor virá do caixa da 
Secretaria da Saúde refe-
rente à emenda ao projeto 
de lei 248/2020, que dispõe 
sobre a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), e a 
outra parte é resultado de 
um repasse da Assembleia 
Legislativa.

Fonte: aen.pr.gov.br

Detran retoma atendimento presencial a partir de segunda-feira
 O Departamento 
de Trânsito do Paraná 
(Detran-PR) retoma a 
partir de segunda-feira 
(24) os atendimentos 
presenciais nas unida-
des do Estado. Os ser-
viços já disponibilizados 
pelo portal do órgão e 
no aplicativo Detran In-
teligente permanecerão 
disponíveis apenas por 
estes meios. Os demais 
serão oferecidos presen-
cialmente apenas com 
agendamento.
 “Após quatro 
meses sem atendimento 
presencial, retomamos 
com algumas restrições 
e tomando todas as 
medidas necessárias e 
recomendadas pela Se-
cretaria de Estado da 
Saúde e Organização 
Mundial da Saúde para 
segurança dos cidadãos 
e colaboradores”, disse 
o diretor-geral do Detran
-PR, Wagner Mesquita.
 Ele acrescenta 
que os agendamentos 
são uma forma de impe-
dir a aglomeração, evi-
tando a propagação da 
Covid-19. Os horários 
disponibilizados para 
agendamento estarão 

bem mais restritos. Para 
manter o menor número 
de pessoas dentro da 
unidade e a limpeza e 
assepsia do local serem 
feitas de maneira cons-
tante, os horários serão 
espaçados.
 “Pedimos para 
que os cidadãos tenham 
consciência e só agen-
dem um serviço que ne-
cessitam com urgência. 
Até porque os prazos 
permanecerão prorroga-
dos, então, não há pres-
sa para agendar”, expli-
ca Mesquita.
 Os postos avan-
çados de atendimento 
de Londrina (Guaporé) 
e Curitiba (Central e Vila 
Hauer) não vão reabrir. 
Nestas localidades fun-
cionarão apenas os ser-
viços de foto, biometria 
e prova teórica, como já 
vinha acontecendo.
 Para atendimen-
tos referentes aos servi-
ços que não estão dispo-
níveis online, o cidadão 
poderá fazer o agen-
damento no site http://
www.detran.pr.gov.br  ou 
pelo telefone 0800 643 
73 73.

SERVIÇOS ONLINE

 No portal do De-
tran os usuários podem 
acessar a maioria dos 
serviços. Confira.
 - Renovação da 
CNH: a solicitação pode 
ser feita pela internet. A 
biometria e a foto – obri-
gatórias no processo de 
renovação – não serão 
exigidas. Como medida 
emergencial o Detran 
vai usar as informações 
já existentes no banco 
de dados.
 - Emissão do li-
cenciamento (CRLV): o 
documento do veículo 
também pode ser soli-
citado on-line. O moto-
rista deve apresentar o 
CRLV-e (versão digital 
no celular) ou imprimir 
o documento em uma 
impressora comum. O 
documento está disponí-
vel no site do Detran, no 
portal PIA e, ainda, pelos 
aplicativos Detran Inteli-
gente e Carteira Digital 
de Trânsito (CDT).
 - Serviços de in-
frações, como identifica-
ção de condutor, recurso 
de infrações para todas 
as instâncias, recurso 
para suspensão ou cas-
sação da CNH podem 

ser feitos digitalmente, 
direto no portal.
 - Permissão In-
ternacional para Dirigir;
 - Carteira Defini-
tiva;                                                    
 - Segunda via da 
CNH;
 - Consulta infor-
mações do IPVA;
 - Consulta Situa-
ção e Débitos do Veícu-
lo;
 - Consulta Envio 
da CNH;
 - Certidões de 
veículos;
 - Reemissão de 
guias de CNH;
 - Consultar sta-
tus e pontuação na CNH.

PRAZOS
 Os prazos refe-
rentes a transferências 
de veículos, processos 
para primeira habilita-
ção, renovação da Car-
teira Nacional de Trân-
sito (CNH), e recursos 
de multas, suspensão e 
cassação permanecem 
prorrogados conforme 
a Resolução 782/2020 
do Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran), 
não sendo necessária a 
presença imediata nas 
unidades para regulari-

zação.
 - Carteira Nacio-
nal de Habilitação venci-
da desde 19 de fevereiro 
de 2020 fica com prazo 
indeterminado para re-
novação;
 - Processos de 
primeira habilitação te-
rão prazos estendidos 
para conclusão de 12 
meses para 18 meses;

 - Prazos para 
transferência de proprie-
dade de veículos estão 
suspensos;
 - Prazos para 
apresentar defesa, indi-
cação de condutor e re-
curso de multa, suspen-
são e cassação de CNH 
ficam interrompidos por 
tempo indeterminado.

Fonte: aen.pr.gov.br
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