
•  O dia está começando com muita ne-
bulosidade entre as regiões sul, Campos 
Gerais e o leste. Nestes setores as tem-
peraturas encontram-se mais amenas, 
já no norte do estado, os termômetros 
registram 22 ºC em Maringá.
Mínima:  14°C em Curitiba
Máxima: 30°C em Londrina

Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
13/04/21..................R$ 158,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
13/04/21..................R$ 90,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
13/04/21..................R$ 88,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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Com mutirões aos finais de semana, Paraná ultrapassa 
1,6 milhão de aplicações

 A aplicação de 
vacinas não para no Esta-
do. Dando continuidade à 
campanha de vacinação 
de domingo a domingo, 
152 municípios de 21 re-
gionais de Saúde do Para-
ná organizaram mutirões 
e aplicaram 47.873 doses 
no último fim de semana. 
O número representa 6% 
do total de doses aplicadas 
no Brasil nos dois dias 
– que, segundo consór-
cio realizado por veículos 
da imprensa, totalizaram 
809.377 doses aplicadas 
entre as noites de sexta-
-feira (9) e domingo (11).
 Entre as regio-
nais que mais aplicaram 
doses no fim de semana 
estiveram Londrina (8.829 
doses aplicadas), Região 
Metropolitana de Curitiba 
(6.566 doses) e Maringá 
(6.055 doses).
 Durante o final de 
semana, o secretário esta-
dual de Saúde, Beto Pre-
to, visitou municípios do 
Norte e do Noroeste para 
incentivar a campanha 
ininterrupta de vacinação. 
A recomendação atual 
do Estado é de que não 
se estoquem as vacinas 
recebidas para ampliar o 
percentual de paranaen-
ses já vacinados. Imuni-
zando também aos finais 
de semana, os municípios 
ajudam a manter esse 
fluxo contínuo.
 “Nossos vacina-
dores têm décadas de 
experiência e temos dispo-
níveis 1.850 salas de vaci-
nação em todo o Paraná. 
Se tivermos vacina para 
todos, conseguiremos va-

cinar de 150 a 200 mil pes-
soas por dia. Essa é nossa 
meta”, enfatizou o secretá-
rio na visita a São Pedro 
do Ivaí. “Lutamos contra 
o tempo, porque quanto 
mais pessoas vacinadas, 
mais rápido elas ficam 
imunizadas e, assim, me-
nos leitos de hospital elas 
ocupam. Com a imuniza-
ção, as pessoas têm uma 
evolução menos grave da 
doença, o que é impor-
tante para poupar vidas. 
Muitas pessoas criticam 
a campanha, mas são 47 
mil pessoas imunizadas 
em um final de semana”.

DOSES RECEBIDAS 
 No Paraná, 95% 
dos municípios ultrapas-
saram a marca de 80% 
de aplicações da primeira 
dose das vacinas que re-
ceberam, sendo que ape-
nas 21 cidades ainda não 
atingiram esse índice. Até 
a tarde desta segunda-
-feira (12), 1.643.335 do-
ses tinham sido aplicadas 
no Paraná, com 1.305.029 
pessoas vacinadas com a 
primeira dose e 338.326 
que já receberam a dose 
de reforço. Até o momento, 
91% das primeiras doses 
e 34,3% das segundas do-
ses recebidas e distribuí-
das pelo Estado já foram 
aplicadas. Os dados são 
do Vacinômetro, mantido 
pela Secretaria de Estado 
da Saúde.
 As doses aplica-
das já chegaram a 12,49% 
da população total do Pa-
raná, e a 28,1% dos gru-
pos prioritários previstos 
no plano de vacinação 
– que estimam cerca de 

4,6 milhões de pessoas. A 
etapa de vacinação atual 
está aplicando as primei-
ras doses em pessoas de 
65 a 69 anos, quilombolas 
e profissionais da segu-
rança pública; além de 
aplicar as segundas doses 
para quem já completou o 
intervalo de tempo reco-
mendado.

MUNICÍPIOS 
 Os 152 municí-
pios que participaram da 
vacinação neste final de 
semana foram: Almirante 
Tamandaré, Alto Paraíso, 
Alto Paraná, Altônia, Al-
vorada do Sul, Amaporã, 
Antonina, Apucarana, Ara-
poti, Araruna, Araucária, 
Assaí, Atalaia, Barbosa 
Ferraz, Bela Vista do Pa-
raíso, Bituruna, Bocaiúva 
do Sul, Bom Sucesso, 
Brasilândia do Sul, Cali-
fórnia, Cambé, Cambira, 
Campina Grande do Sul, 
Campo Largo, Campo 
Mourão, Cantagalo, Co-
ronel Vivida, Cianorte, 
Clevelândia, Colombo, 
Conselheiro Mairinck, 
Cornélio Procópio, Cruz 
Machado, Cruzeiro do 
Oeste, Cruzeiro do Iguaçu, 
Curiúva, Esperança Nova, 
Farol, Faxinal, Fênix, Fer-
nandes Pinheiro, Formosa 
do Oeste, Foz do Iguaçu, 
Francisco Beltrão, Goio-
erê, Guamiranga, Guapi-
rama, Guarapuava, Gua-
raqueçaba, Icaraima, Im-
baú, Ipiranga, Itaipulândia, 
Itambé, Itapejara D'Oeste, 
Itaúna do Sul, Ivaí, Jaca-
rezinho, Jandaia do Sul, 
Japira, Japurã, Jataizinho, 
Jussara, Lapa, Laranjeiras 
do Sul, Loanda, Londrina, 

Luiziana, Lupionópolis, 
Mandaguaçu, Mandagua-
ri, Manfrinópolis, Marechal 
Cândido Rondon, Maria 
Helena, Marialva, Mariluz, 
Maringá, Marmeleiro, Ma-
telândia, Mauá da Serra, 
Medianeira, Miraselva, 
Missal, Nova Aliança do 
Ivaí, Nova Londrina, Nova 
Prata do Iguaçu, Ortiguei-
ra, Ourizona, Palmas, Pal-
meira, Palotina, Paraíso 
do Norte, Paranapoema, 
Pato Branco, Pérola, Péro-
la do Oeste, Pinhão, Piraí 
do Sul, Piraquara, Planal-

tina do Paraná, Planalto, 
Ponta Grossa, Porto Rico, 
Prado Ferreira, Presidente 
Castelo Branco, Pruden-
tópolis, Quatro Barras, 
Quedas do Iguaçu, Ra-
milândia, Rancho Alegre, 
Realeza, Renascença, 
Reserva, Ribeirão Claro, 
Rio Negro, Rolândia, Sal-
to do Lontra, Santa Cruz 
do Monte Castelo, Santa 
Isabel do Ivaí, Santa Izabel 
do Oeste, Santa Terezinha 
do Itaipu, Santo Antônio 
da Platina, Santo Antônio 
do Caiuá, São Carlos do 

Ivaí, São João do Triunfo, 
São Jorge, São Jorge do 
Ivaí, São Jorge do Oeste, 
São José dos Pinhais, São 
Manoel, São Mateus do 
Sul, São Miguel do Iguaçu, 
São Pedro do Ivaí, Saran-
di, Serranópolis do Iguaçu, 
Sertaneja, Sertanópolis, 
Siqueira Campos, Tama-
rana, Tapejara, Tapira, Te-
lêmaco Borba, Terra Boa, 
Terra Roxa, Tibagi, Toledo, 
Tuneiras do Oeste, Umu-
arama, União da Vitória, 
Ventania, Verê e Xambrê.
Fonte: http://www.aen.pr.gov.br

         Governo encaminha à Assembleia proposta 
para criação da Polícia Penal

 A criação da Po-
l íc ia Penal  teve mais 
um avanço no Paraná 
com o envio, pelo Po-
der Executivo, de uma 
Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) à 
Assembleia Legislativa. 
O documento foi encami-
nhado pelo governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior e propõe altera-
ções legais para oficia-
lizar este departamento 
como instituição policial 
voltada à atividade de 
execução penal.
 O poder de po-
lícia ao Departamento 
Penitenciário é tratado 
há mais de um ano pela 
Secretaria de Estado da 
Segurança Pública. O 
tema foi estudado pelo 
secretário Romulo Ma-
rinho Soares, junto com 
a direção da secretaria. 
A ideia é dar uma nova 
perspectiva ao sistema 
penitenciário do Paraná. 
Com apoio do Governo 
do Estado, a proposta 
de cr iação da Políc ia 
Penal foi aperfeiçoada 
e adequada.
 “ A S e c r e t a r i a 
da Segurança Pública 
organizou a minuta so-
bre a criação da Polícia 
Penal do Paraná. É um 
passo muito importante 
esse assunto ser deli-
berado na Assembleia 
Legislativa”, disse o se-
cretário Marinho Soares. 
“Após a sua cr iação, 
haverá a regulamenta-
ção, que inclui a análise 
do plano de carreira, as 
promoções e progres-
sões dos profissionais. 
Tudo isso envolve uma 
integração entre as se-
cretarias da Segurança 
Pública, Administração, 
Planejamento, Fazenda 
e Procuradoria-Geral do 
Estado”.
 O envio da men-
sagem do governador 
está em consonância 
com a Emenda Consti-

tucional número 104 de 
dezembro de 2019, que 
estabelece a criação da 
Polícia Penal nas es-
feras federal, estadual 
e distr i tal. O Governo 
do Paraná, focado em 
aprimorar o texto, deli-
berou sobre uma gama 
de atividades já desen-
volv idas pela Pol íc ia 
Penal do Estado e que 
precisam ser normatiza-
das.
 Após os trâmi-
tes legais na Assem -
bleia Legislativa, com 
a aprovação do texto, 
será edi tada uma Lei 
C o m p l e m e n t a r  p a r a 
regulamentação da Lei 
Orgân ica  da ins t i tu i -
ção.
 “É  um avanço 
para o sistema penal no 
Brasil, principalmente 
no Estado do Paraná, 
que é um dos primeiros 
a elaborar um projeto de 
criação da Polícia Pe-
nal”, afirmou o diretor-
-geral do Departamento 
Penitenciário, Francisco 
Caricati. “Também sig-
nif ica a valorização a 
todos os funcionários 
que atuam no sistema 
penitenciário. Espera-
mos que isso venha para 
aprimorar o trabalho que 
já vem sendo realizado”.

PODER DE POLÍCIA 
 Com a criação da 
Polícia Penal, o Depar-
tamento Penitenciário 
do Paraná passará a se 
chamar Departamento 
de Polícia Penal (De-
ppen) e a instituição terá 
poder de polícia como os 
demais órgãos de segu-
rança pública do Estado 
(polícias Militar, Civil e 
Científica).
 Assim, o Deppen 
terá gestão sobre f is-
cal ização,  contro le e 
segurança de unidades 
penais, além da fiscali-
zação do cumprimento 
das medidas al terna -
tivas à prisão. O texto 

da proposta prevê os 
valores da hierarquia e 
disciplina como nortea-
dores à instituição, bem 
com a t ransformação 
dos cargos de agente 
penitenciário em policial 

penal.
TRAMITAÇÃO

 A Comissão de 
Constituição e Justiça 
(CCJ) terá de aprovar a 
admissibilidade da PEC. 
Após isso, será criada 

uma Comissão Especial 
que vai analisar o docu-
mento. Nessa Comissão 
os deputados também 
poderão apresentar al-
terações ao texto. So-
mente após os trabalhos 

da Comissão Especial é 
que a PEC seguirá para 
votação em plenár io, 
sendo necessário o voto 
favorável de 33 depu-
tados, em dois turnos, 
para a aprovação.

Fonte: http://www.aen.pr.gov.br
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