
• Nas áreas mais próximas de Santa Catarina, em municípios 
das regiões Sudoeste e Sul do Paraná há previsão de chuvas 
isoladas, porém de curta duração. No Leste, os ventos ainda so-
pram do mar mantendo as nuvens baixas no Litoral e nas faixas 
oeste e norte, o calor segue elevado.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
09/09/20................................R$ 117,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
09/09/20.................................R$ 48,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
09/09/20................................. R$ 61,00

Fonte: Deral/Seab

Paraná é o segundo estado que mais realiza exames RT-PCR
 O Paraná é o se-
gundo estado que mais 
realiza exames RT-PCR 
para detectar a presen-
ça do novo coronavírus 
no organismo. Desde 
o começo da pande-
mia foram com 536.853 
amostras examinadas, 
de acordo com dados do 
Boletim Epidemiológico 
Especial, do Ministério 
da Saúde. São Pau-
lo é o que tem o maior 
número, com 661.025 
exames realizados. O 
terceiro neste ranking 
é a Bahia, que aparece 
com 268.157, menos da 
metade de exames rea-
lizados pelo Paraná. Os 
dados são de exames 
realizados até o dia 29 
de agosto e foram extra-
ídos do Gerenciador de 

Ambiente Laboratorial 
(GAL) pelo governo fe-
deral.
 Em relação aos 
números realizados pro-
porcionalmente à popu-
lação, o Paraná também 
aparece no topo, em ter-
ceiro lugar. Foram rea-
lizados 4.574 exames a 
cada 100 mil habitantes. 
Os dois estados com 
maior número proporcio-
nal são Amapá (5.715) e 
Tocantins (5.576). A mé-
dia brasileira é de 1.628 
e entre os três estados 
do Sul, fica em 2.706. O 
cálculo é feito multipli-
cando o número total de 
exames por 100 mil e di-
vidindo o resultado pelo 
número de habitantes.
 O documento 
do Ministério da Saúde 

apresenta dados dos 
exames chamados “pa-
drão ouro” acumulados 
entre março e 29 de 
agosto. Esse é o exame 
que detecta a presença 
do vírus no organismo, 
feito a partir de coleta 
de material nas vias res-
piratórias. O boletim foi 
publicado em 2 de se-
tembro.

TECNOLOGIA DE 
PONTA

 O secretário de 
Saúde, Beto Preto, ex-
plica que o Paraná con-
ta com laboratórios com 
tecnologia de ponta, 
como o Laboratório Cen-
tral (Lacen) e o Instituto 
de Biologia Molecular 
(IBMP), idealizado em 
parceria com a Fiocruz, 
que trabalham para re-

alização de exames 
para todos os usuários 
do SUS. Ele afirma que 
essa estratégia de testa-
gem massiva construída 
desde o começo da pan-
demia ajudou a dar pa-
norama mais claro da si-
tuação para a tomada de 
decisões que evitaram 
contágio desenfreado.
 “Sabemos que 
ainda temos muito a 
avançar no combate ao 
coronavírus, mas a nos-
sa rede de laboratórios 
está bastante estrutura-
da e é robusta, o que nos 
ajudou desde o começo 
do ano. Essa é uma con-
dição que nos coloca um 
passo à frente dos de-
mais no diagnóstico em 
momento oportuno e na 
condução das medidas 
para passarmos com 
menor dano aos parana-
enses”, afirmou o secre-
tário. “Identificar cedo é 
uma das principais con-
dições para isolamento 
e para vencer o vírus”.

AGILIDADE
 O Lacen é o la-
boratório referência no 
Paraná para diagnósti-
cos de todas as doenças 
que possam oferecer 
risco à saúde pública, 
como dengue, sarampo, 
influenza, entre outros. 
A sua estrutura, já qua-
lificada, foi reforçada no 
começo da pandemia 
com a ampliação para 

até 600 testes/dia e pas-
sou a processar testes 
vindos de todas as cida-
des do Estado.
 Desde abril o 
Paraná recebe apoio 
do IBMP, que é ligado 
à Fundação Osvaldo 
Cruz, para o processa-
mento de mais exames 
para identificação do 
novo coronarívus. Nes-
se local é possível reali-
zar até cinco mil por dia.
 Ao mesmo tem-
po a rede credenciada 
dos laboratórios pri-
vados foi ampliada e 
hospitais e unidades 
básicas de Saúde in-
gressaram na estratégia 
de identificação preco-
ce da Covid-19. Esse 
trabalho integrado aju-
dou na formulação das 
políticas sanitárias em 
relação ao coronavírus, 
além da quarentena res-
tritiva adotada em quase 
metade do Paraná no 
começo de julho.
 O Estado che-
gou nesta quarta-feira 
(9), quase seis meses 
depois dos primeiros 
casos, como terceira 
unidade da Federação 
com menor incidência 
de casos e segunda em 
óbitos em relação à sua 
população.

INOVAÇÃO
 A inovação tam-
bém faz parte da rotina 
dos técnicos e gestores 

na saúde pública desde 
o começo da pandemia. 
Como reconhecimento 
desta busca, o Lacen, 
referência do Estado, 
desenvolveu uma técni-
ca na qual elimina uma 
etapa no processamento 
das amostras. A adapta-
ção do tubo com o swab 
direto à máquina evita o 
manuseio e reduz o tem-
po entre a chegada da 
amostra e a extração do 
material genético para o 
exame. “Atuamos sem-
pre buscando mais me-
lhorias, mais eficiência 
para o nosso trabalho. A 
adaptação do tubo con-
tendo o swab nos per-
mite reduzir o tempo e 
uma etapa que envolve 
pessoas no fluxo, com 
isso reduzimos também 
o risco de contaminação 
nesta etapa”, comentou 
a diretora-geral do La-
cen, Célia Fagundes da 
Cruz.
 Anteriormente, 
quando as caixas UN 
3373 (que atendem às 
normas de Biossegu-
rança para transporte 
especial de amostras 
biológicas) chegavam 
com os tubos contendo 
no seu interior o meio 
de transporte viral e os 
swabs com as amostras 
coletadas, havia a ne-
cessidade de transferir 
este material para tubos 
compatíveis com a má-

quina. Isso demandava 
tempo e pessoal dedica-
do para esse trabalho
 Confira os nú-
meros dos outros Es-
tados. O Boletim Epi-
demiológico Especial 
completo está disponí-
vel no site do Ministério 
da Saúde.
Quantidade absoluta 

de testes RT-PCR 
realizados:

1º São Paulo: 661.025
2º Paraná: 526.853
3º Bahia: 268.157
Brasil: 3.447.394
Região Sudeste: 
1.126.523
Região Nordeste: 
834.122
Região Sul: 817.297
Região Centro-Oeste: 
338.654
Região Norte: 330.807

Testes por 100 mil
habitantes:

1º Amapá: 5.715,43
2º Tocantins: 5.576,87
3º Paraná: 4.574,63
11º Santa Catarina: 
2.129,34
16º São Paulo: 1.439,54
19º Rio Grande do Sul: 
1.207,05
Brasil: 1.628,01
Região Sul: 2.706,97
Região Centro-Oeste: 
2.051,91
Região Norte: 1.771,62
Região Nordeste: 
1.453,83
Região Sudeste: 
1.265,58

Fonte: aen.pr.gov.br

Agências do Trabalhador têm crescente demanda de vagas
 Desde que ini-
ciou o isolamento so-
cial, as Agências do 
Trabalhador do Paraná 
vêm apresentando uma 
crescente demanda no 
número de pessoas co-
locadas no mercado de 
trabalho. Somente em 
agosto, 6.500 pessoas 
tiveram a carteira assi-
nada, representando um 
índice 20% maior que no 
mês de julho, quando fo-
ram empregadas 5.695, 
considerado também um 
índice positivo.  
 “Os números re-
fletem a disposição do 
empresariado em man-
ter as vagas de trabalho 

e também pelo conjunto 
de ações anunciado pelo 
governador Ratinho Ju-
nior, que destinou R$ 1 
bilhão para estimular a 
atividade econômica do 
Paraná, com o objetivo 
de preservar o emprego 
e a renda dos paranaen-
ses”, disse o secretário 
Mauro Rockenbach, da 
Justiça, Família e Traba-
lho. 
 O interior do Es-
tado também mostrou 
sua força. Enquanto 
Curitiba empregou, pela 
Agência do Trabalhador, 
545 pessoas, o municí-
pio de Rolândia apre-
sentou um excelente 

desempenho, com 434 
pessoas empregadas. 
Também foram destaque 
durante o mês de agosto 
os municípios de Umua-
rama (274), Foz do Igua-
çu (251) e Pato Branco, 
com 186 contratações.
 As áreas com 
maior oferta de vagas fo-
ram para auxiliar de pro-
dução (2033), auxiliar de 
limpeza (62), abatedor 
de aves (49), carpinteiro 
(49) e alimentador de li-
nha de produção (43).
 O coordenador 
da gestão da rede Sine, 
Walmir dos Santos, infor-
mou que em agosto as 
Agências do Trabalhador 

tinham disponíveis mais 
de 10 mil vagas de traba-
lho no banco de empre-
gos. “É importante que o 
trabalhador busque sem-
pre o site do Sine para a 
procura de uma vaga”, 
disse.
COMO SE INSCREVER 

A UMA VAGA DE
EMPREGO

 Os trabalhado-
res interessados em uma 
oportunidade de empre-
go podem escolher a 
melhor forma de aces-
so para se inscrever em 
uma vaga.
 - Agende via 
internet, no endereço 
www.justica.pr.gov.br/
Pagina/Sistema-de-A-
gendamento-do-Traba-
lhador-Procura-de-Em-
prego
 - Ou baixe o apli-
cativo Sine Fácil, retire 
seu código de verificação 
o QRCODE na Agência 
do Trabalhador mais pró-

xima, e acesse as vagas 
de emprego sem sair de 
casa.
 - Compareça a 
uma Agência do Traba-
lhador, com a Carteira de 

Trabalho – CTPS, Car-
teira de Identidade – RG 
e CPF;
 - O trabalhador 
também tem acesso à 
Escola do Trabalho onde 

pode fazer cursos de 
qualificação profissional 
ONLINE, por meio do 
link: empregabrasil.mte.
gov.br/

Fonte: aen.pr.gov.br
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