
• O dia está começando com sol entre nuvens em grande 
parte do estado. Entre as regiões norte, Campos Gerais e 
o Leste, são registradas chuvas fracas/chuviscos isolados. 
Entre as regiões oeste e noroeste, o sol predomina com 
temperaturas em elevação.
Mín:  18°C em Curitiba
Máx: 28°C em Londrina
Fonte: Simepar
Fechamento desta edição: 11:00 horas
Faça sua assinatura pelo fone (43) 3232-2568: R$ 40,00 
para entrega em Sertanópolis e R$ 60,00 nos demais 
municípios, pelos Correios (Edição Comercial - Consultar 
valores para o Diário Oficial).
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
02/03/21............................... R$ 157,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
02/03/21.................................R$ 74,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
02/03/21................................. R$ 77,00

Fonte: Deral/Seab

Paraná ativa mais 258 leitos para atendimento da Covid
 O governador 
Carlos Massa Ratinho Ju-
nior afirmou na sexta-fei-
ra (26) que o Governo do 
Paraná ativará até o próxi-
mo dia 1º de março novos 
leitos para atendimento 
exclusivo da Covid-19, 
chegando a 258 em ape-
nas uma semana. A medi-
da, também emergencial, 
leva em consideração o 
quadro da pandemia no 
Estado e o aumento nos 
internamentos e na fila de 
espera. São 99 leitos de 
UTI, 153 leitos clínicos e 
6 de estabilização dispo-
nibilizados em todas as 
regiões.
 “O Governo do 
Estado faz neste momen-
to um grande esforço de 
frear o avanço da Co-
vid-19 e entre as várias 
ações está a liberação de 

mais leitos, o que só foi 
possível com articulação 
e alinhamento junto às 
instituições de saúde pú-
blicas e filantrópicas e os 
municípios”, disse o go-
vernador Ratinho Junior. 
Nesta semana, o Paraná 
atingiu o maior número 
de internações em UTI 
desde o início da pande-
mia. A ocupação de leitos 
está em 94% no Estado.
 “Estamos im-
plementando tudo que é 
possível para não deixar 
pacientes na espera para 
o atendimento da pan-
demia. Entregamos três 
hospitais regionais, ace-
leremos obras estruturais 
em hospitais públicos e 
filantrópicos, entregamos 
equipamentos e apoiamos 
a contratação de mais pro-
fissionais, mas os recur-

sos são finitos, as equipes 
estão trabalhando esgota-
das e com muitas pessoas 
desta área também conta-
minadas”, afirmou o secre-
tário estadual da Saúde, 
Beto Preto.
 Desde o início da 
pandemia, em março do 
ano passado, o Paraná 
já disponibilizou 3.150 
leitos exclusivos para a 
Covid: 1.285 leitos de UTI 
e 1.865 de enfermaria. O 
Estado registra 3.406 pa-
cientes internados para 
tratamento e 578 pacien-
tes aguardam vaga para 
internação.
 “É um momento 
muito crítico para a Saú-
de do Paraná e, diante 
deste cenário de agrava-
mento, pedimos a com-
preensão e colaboração 
de toda a população 

diante das medidas res-
tritivas apresentadas pelo 
Governo do Estado. Pe-
dimos a todos que man-
tenham as medidas de 
distanciamento, de uso 
de máscara de proteção 
individual e de higieniza-
ção constante das mãos”, 
acrescentou o secretário.

CENÁRIO 
 Segundo o diretor 
de Gestão em Saúde da 
Secretaria de Saúde, Vi-
nicius Filipak, o Estado do 
Paraná ainda está conse-
guindo agir rapidamente 
na abertura de novos lei-
tos, mas os recursos são 
escassos. “Tivemos um 
crescimento vertiginoso 
do número de pacientes 
com demanda de inter-
nação diária nos últimos 
dias. A curva de ocupação 
média aumentou em lei-

tos de UTI e enfermarias, 
acima da previsão pessi-
mista”, afirmou.
 Ele também 
destacou que a taxa de 
letalidade hospitalar no 
Paraná é de 23,1%, ou 
seja, a despeito de toda 
a rede de atendimento, 
quase um quarto dos pa-
cientes não sobrevivem à 
internação, e que há um 
indicativo de circulação 
comunitária das novas 
cepas do vírus. “Nas úl-
timas semanas temos 
observado um agrava-
mento, com 30% de leta-
lidade. Mesmo que haja 
leitos infinitos e suficien-
tes, quem interna tem 
uma chance grande de ir 
a óbito”, disse Filipak.
 Leitos que serão 
abertos até o dia 01/03:
 Hospital Zona 

Sul de Londrina: 30 leitos 
clínicos.
 Hospital Zona 
Norte de Londrina: 20 lei-
tos clínicos.
 Hospital do Cora-
ção de Londrina: 10 leitos 
de UTI.
 Hospital Bom Je-
sus de Ivaiporã: 4 leitos 
de UTI e 4 leitos clínicos.
 Hospital Regio-
nal de Ivaiporã: 10 leitos 
clínicos.
 Hospital Regio-
nal de Francisco Beltrão: 
6 leitos de UTI.
 UPA de Pato 
Branco: 6 leitos de es-
tabilização com suporte 
avançado.
 Hospital São Pe-
lizzari - Palmas: 3 leitos 
de UTI.
 Hospital Cruz 
Vermelha - Castro: 10 

leitos de UTI e 25 leitos 
clínicos.
 Hospital Munici-
pal de Foz do Iguaçu: 20 
leitos de UTI e 30 leitos 
clínicos.
 Hospital Metro-
politano de Sarandi: 20 
leitos de UTI e 34 leitos 
clínicos.
 Hospital Santa 
Rita - Maringá: 5 leitos de 
UTI.
 Hospital Munici-
pal de Maringá: 10 leitos 
de UTI.
 Hospital Munici-
pal de Cascavel: 6 leitos 
de UTI.
 Hospital Regio-
nal do Litoral - Parana-
guá: 5 leitos de UTI.
 Total: 258 leitos 
(99 de UTI, 156 clínicos e 
6 de estabilização).
Fonte: http://www.aen.pr.gov.br/

JUNTOS PODEMOS MINIMIZAR O CONTÁGIO DO CORONA 
VÍRUS, USE MÁSCARA E SE POSSÍVEL, FIQUE EM CASA!
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