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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
06/11/20 ............................... R$ 148,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
06/11/20 .................................R$ 69,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
06/11/20 ................................. R$ 77,00

Fonte: Deral/Seab

Governo define critérios para a realização de eventos no Paraná
 Novas regula-
mentações estão no de-
creto 8060/20, que altera 
o decreto 4.230/20, edi-
tado em março, logo no 
início da pandemia. Nor-
mativa permite algumas 
atividades presenciais 
de ensino profissionali-
zante e estágios obriga-
tórios das instituições de 
ensino superior da rede 
estadual.
 O Governo do 
Estado definiu uma série 
de critérios para a reali-
zação de eventos aber-
tos ao público no Paraná. 
As regras, que incluem 
capacidade máxima de 
50%, uso obrigatório de 
máscara e distanciamen-
to físico de no mínimo 
1,5 metro entre as pes-
soas, estão previstas no 
decreto nº 6080/20, assi-
nado na quarta-feira (4) 
pelo governador Carlos 
Massa Ratinho Junior e 

publicado no Diário Ofi-
cial do Estado na mesma 
data.
 A normativa al-
tera o decreto 4.230/20, 
editado em meados de 
março para definir as 
regras de distanciamen-
to social logo no início 
da pandemia do novo 
coronavírus no Paraná, 
e também permite algu-
mas atividades curricula-
res em estabelecimentos 
da rede de educação bá-
sica que ofertam ensino 
profissionalizante e de 
estágios obrigatórios das 
instituições de ensino 
superior da rede estadu-
al.
 As novas regu-
lamentações não valem 
para eventos de mas-
sa que concentram um 
grande número de pes-
soas, conforme determi-
na a normativa nº 595/17, 
da Secretaria de Estado 

da Saúde. Aqueles que 
proporcionam risco de 
aglomeração e não ga-
rantam o distanciamento 
físico também permane-
cem suspensos. Caso as 
orientações definidas no 
decreto sejam descum-
pridas, os responsáveis 
poderão sofrer penalida-
des civis ou penais.
 As novas regras 
foram possíveis a partir 
da anuência da Secreta-
ria da Saúde. O secretá-
rio Beto Preto esclarece, 
contudo, que os cuida-
dos devem ser mantidos 
de forma rigorosa. “Em-
bora pareça que os nú-
meros estão baixando e 
que a situação é de esta-
bilidade, reforçamos que 
a continuidade dos cui-
dados é fundamental”, 
afirma.
 O secretário re-
força que cada indivíduo 
tem a responsabilidade 

sobre o seu cuidado, o 
uso de máscara é obri-
gatório, a higienização 
das mãos deve ser cons-
tante e ainda é impor-
tante evitar encontros 
desnecessário e aglo-
merações. “A pandemia 
da Covid-19 segue e pre-
cisamos cumprir os com-
promissos e atividades 
que temos com muito 
cuidado para evitar que 
mais pessoas morram e 
mais pessoas fiquem em 
estado grave”, ressalta.

EDUCAÇÃO
 O novo decre-
to reforça que continu-
am suspensas as aulas 
presenciais em escolas 
públicas e privadas, in-
clusive nas entidades 
conveniadas com o Es-
tado, e em universida-
des públicas. De outra 
parte, ficam autorizadas 
a acontecer no modo 
presencial, em caráter 
excepcional, as aulas 
práticas de laboratório e 
estágios supervisiona-
dos obrigatórios do En-
sino Médio Profissionali-
zante.
 Ainda assim, as 
atividades precisam se-
guir os seguintes crité-
rios: devem ocorrer em 
ambientes previamente 
autorizados a funcionar 
pela Secretaria de Esta-
do da Saúde; de acordo 
com planos de estudo 
devidamente aprovados 
no âmbito institucional; e 
mediante assinatura de 
termo de livre consenti-

mento por parte do estu-
dante ou responsável.
 Com relação ao 
Ensino Superior, o decre-
to autoriza, também em 
caráter excepcional, os 
estágios supervisiona-
dos obrigatórios de todos 
os cursos das universi-
dades estaduais durante 
o período de suspensão 
das aulas presenciais, 
obedecendo os mesmos 
protocolos definidos para 
o Ensino Profissional. As 
atividades nas institui-
ções privadas de ensino 
superior ou federais são 
determinadas pelo Minis-
tério da Educação.
 A medida con-
tribui principalmente 
com os estudantes dos 
últimos períodos, mui-
tos dos quais precisam 
apenas completar o es-
tágio obrigatório para se 
formar. Mário de Athayde 
Junior, assessor da Co-
ordenadoria de Ensino 
Superior da Superinten-
dência Geral de Ciên-
cia, Tecnologia e Ensino 
Superior, ressalta que o 
retorno à atividade fica a 
critério do próprio estu-
dante.
 “As aulas teóri-
cas estão acontecendo 
neste período a distân-
cia, mas as atividades 
práticas acabaram ainda 
mais prejudicadas pela 
pandemia. A retoma-
da dos estágios fora da 
universidade, seguindo 
todos os critérios defini-
dos pela Secretaria da 

Saúde, atende à neces-
sidade dos alunos que 
precisam cumprir essa 
carga horária. As univer-
sidades estavam sen-
do muito demandadas 
neste sentido”, explica 
Athayde.

Confira os critérios 
para a realização de 
eventos abertos ao 

público:
 - O local deve 
assegurar condições 
para o distanciamento 
físico mínimo de 1,5 me-
tro entre as pessoas, em 
todas as direções (9 m²/
pessoa), considerando 
frequentadores e traba-
lhadores;
 - Cada estabe-
lecimento deve elaborar 
seu Plano de Contin-
gência e dimensionar 
a capacidade do local, 
inclusive da disposição 
dos mobiliários, a fim de 
assegurar as condições 
para o distanciamento 
físico e demais medidas 
de prevenção;
 - A capacidade 
de pessoas no local deve 
ser definida pelo respon-
sável do estabelecimen-
to de forma a garantir o 
distanciamento exigido e 
de forma a não ultrapas-
sar 50% do total;
 - Todos os fre-
quentadores do evento 
devem obrigatoriamen-
te usar máscara, con-
forme Lei Estadual n.º 
20.189/20;
 - O local deve 
ser mantido constante-

mente arejado. O uso 
do ar-condicionado deve 
ser evitado, mas caso 
seja imprescindível, o 
aparelho deve ser man-
tido com seus compo-
nentes limpos e com a 
manutenção preventiva 
em dia, sob responsabi-
lidade de um profissional 
habilitado, adotando es-
tratégias que garantam 
maior renovação do ar e 
maior frequência na lim-
peza dos componentes;
 - O local deve 
disponibilizar dispensa-
dores de álcool gel 70% 
para higienização das 
mãos, dispostos em con-
dições de fácil acesso e 
mantidos constantemen-
te abastecidos;
 - Em nenhum lo-
cal do evento deve ser 
permitida a formação de 
pontos de aglomeração;
 - O local deve 
disponibilizar recursos 
para o controle do núme-
ro de pessoas no evento, 
como senha, pré inscri-
ção, QR-code e outros;
 - Quando neces-
sária, a venda de ingres-
sos deve ocorrer prefe-
rencialmente online;
 - Para eventos 
que possuem perío-
do definido de término, 
como palestras, teatros e 
outros, deve haver orga-
nização de fluxo de en-
trada e saída, para evitar 
aglomeração de pessoas 
também nestes pontos.

fonte: aen.pr.gov.br

 A Secretaria de 
Estado da Saúde e os Ro-
tary Clubs Internacionais 
vão trabalhar juntos para 
intensificar as ações de 
divulgação e conscienti-

zação sobre a necessida-
de de vacinação contra a 
poliomielite no Paraná. O 
tema foi abordado nesta 
quinta-feira (5) em video-
conferência com os gover-

nadores dos clubs de Curi-
tiba, Londrina, Maringá e 
Foz do Iguaçu. O objetivo é 
melhorar os índices da co-
bertura vacinal no Estado.
 “Nos últimos anos 

temos visto uma diminui-
ção na procura por vaci-
nas, provavelmente de-
vido ao crescimento das 
campanhas antivacinação 
e das fakenews em todo 
o mundo. Sendo assim, 
é muito importante que o 
Estado una forças para in-
tensificar a vacinação em 
todas as regiões”, afirmou 
o secretário estadual da 
Saúde, Beto Preto.
 “Sabemos que 
em meio à pandemia da 
Covid-19 a população está 
preocupada com a procura 
pela vacina que previna a 
infecção pelo novo coro-
navírus, mas queremos 
ressaltar que existem do-
enças que podem voltar 
a circular por falta de va-
cinação, como foi o caso 
do sarampo, por exemplo”, 
acrescentou o secretário.

Saúde e Rotary Club atuam para ampliar vacinação contra
a poliomielite

 Ele enfatizou o 
engajamento histórico do 
Rotary Club Internacio-
nal para a erradicação da 
poliomielite. “Sem dúvida 
alguma, a referência no 
combate e na erradicação 
da doença é e continua 
sendo fundamental. Por 
isso, o apoio da entidade 
é fundamental para esse 
enfrentamento que esta-
mos fazendo, de ampliar a 
cobertura vacinal”.

APRESENTAÇÃO
 A coordenadora 
de Vigilância Epidemioló-
gica da secretaria, Acácia 
Nasr, fez uma apresenta-
ção sobre o panorama da 
cobertura vacinal contra a 
poliomielite e da multiva-

cinação no Estado, que é 
de cerca de 64%, e falou 
sobre o objetivo das áreas 
em reforçar as ações para 
que a meta vacinal seja 
atingida, de pelo menos 
584 mil crianças.
 “Reafirmamos o 
compromisso do Paraná 
em manter a população 
livre da poliomielite com o 
alcance de altas cobertu-
ras vacinais e reduzir o ris-
co de reintrodução do vírus 
responsável pela doença”, 
afirmou a coordenadora.
 Ela alerta que a 
vacina contra a poliomieli-
te é a única forma segura 
de proteger as crianças e 
é um direito à saúde. “Os 
pais devem procurar a uni-

dade de saúde mais próxi-
ma de sua residência para 
atualização da carteirinha 
de vacinação de seus fi-
lhos”, acrescentou.

PRESENÇAS
 Participaram da vi-
deoconferência o chefe de 
gabinete, Geraldo Biesek, 
servidores da secretaria da 
Saúde ligados à Coorde-
nadoria de Vigilância Epi-
demiológica e governado-
res e membros do Rotary 
Club Anaides Pimentel da 
Silva Orth, Antonio Carlos 
Cardoso, Carlos Roberto 
Naves de Souza, Edison 
Pagnozzi, Joel Severino 
Chaves, Francisco Borsari 
Netto e Sebastião Luís.

fonte: aen.pr.gov.br
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