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           Municípios do Paraná aderem à vacinação de 
domingo a domingo

 Os municípios 
paranaenses estão com-
prometidos em acelerar 
a vacinação contra a Co-
vid-19, que agora passa 
a ser aplicada interrup-
tamente, de domingo a 
domingo. Levantamento 
prévio da Secretaria de 
Estado da Saúde mostra 
que 124 cidades, das 22 
Regionais, já começa-
ram a imunizar os grupos 
prioritários neste domin-
go (28), fora aquelas que 
utilizaram até sábado 
(27) todas as doses que 
receberam. Neste primei-
ro dia de campanha, o 
governador Carlos Mas-
sa Ratinho Junior acom-
panhou os mutirões em 
Apucarana, no Vale do 
Ivaí, e em Maringá, no 
Noroeste do Estado.
 O Paraná já ul-
trapassou a marca de 1 
milhão de doses aplica-
das, com 792.734 pa-
ranaenses imunizados, 
dos quais 209.949 com 
a segunda dose. Até as 
11 horas deste domingo, 
o Vacinômetro disponível 
no site da Secretaria da 
Saúde, que faz a conta-
gem de acordo com as 
atualizações dos municí-
pios, já contabilizava um 
total de 1.002.683 vaci-
nas aplicadas, 72% das 
1.386.277 distribuídas 
pelo Governo do Estado. 
Até agora, o Paraná rece-
beu 1.727.850 doses do 
Ministério da Saúde.
 O governador 
reforçou a necessidade 
de acelerar a vacinação, 
para que o Paraná feche 
o mês de abril com 100% 
pessoas com mais de 60 
anos imunizadas, além 
de incluir novos públicos, 
como policiais e profes-
sores.

 “Damos a larga-
da na campanha Vacina 
Paraná de Domingo a 
Domingo para fazer um 
grande trabalho de vaci-
nação todos os dias da 
semana. Os municípios, 
principalmente os de 
médio e grande porte, 
estão encampando essa 
ideia para dar mais velo-
cidade à imunização da 
população paranaense”, 
afirmou. “A estratégia do 
Estado é vacinar o máxi-
mo de pessoas e fechar 
o ciclo com o público aci-
ma de 60 anos, porque a 
grande maioria dos óbi-
tos de Covid-19 é nessa 
faixa etária”, disse.
 “A vacinação é 
a única alternativa para 
vencer essa pandemia. 
Então a ideia é dar muita 
velocidade, somos o pri-
meiro estado do Brasil a 
fazer um grande projeto 
nesse sentido, por isso 
queremos que a escala 
de vacinação cresça a 
cada semana”, ressaltou 
Ratinho Junior. “A Fiocruz 
e o Instituto Butantan, os 
dois laboratórios brasi-
leiros que fornecem ao 
Ministério da Saúde, vão 
aumentar a produção, 
permitindo que os esta-
dos recebam novas do-
ses em um cronograma 
mais organizado e pla-
nejado, com um volume 
considerável de vacinas 
para distribuir aos mu-
nicípios paranaenses”, 
complementou.
 Ratinho Junior 
também agradeceu o tra-
balho dos profissionais 
de saúde, que depois de 
mais de um ano comba-
tendo a pandemia, ago-
ra também fazem frente 
nessa grande campanha 
de vacinação. “Quero 

agradecer toda a equipe 
de saúde do Paraná, nos-
sos enfermeiros, técnicos 
de enfermagem, gesto-
res das unidades básicas 
de saúde e dos nossos 
hospitais. Eles estão há 
um ano trabalhando in-
cansavelmente, 24 horas 
por dia, e aceitaram de 
bom grado nosso desafio 
de trabalhar de domingo 
a domingo para cumprir 
nossa meta de vacina-
ção”, completou.

TODAS AS DOSES
 “Colocar as equi-
pes para vacinarem de 
domingo a domingo é 
fazer com que a vacina 
chegue mais rápido nos 
braços dos paranaenses. 
A orientação é vacinar, 
vacinar e vacinar”, refor-
çou o secretário estadu-
al da Saúde, Beto Preto. 
“Os municípios podem 
usar todas as doses que 
receberam para atingir o 
maior número possível 
de pessoas, já que os re-
passes do Ministério da 
Saúde estão contínuos 
e não precisa mais re-
servar a segunda dose. 
O importante é ampliar 
o número de vacinados 
para podermos diminuir 
rapidamente os casos 
que precisam de interna-
ção”, salientou.
 O secretário ex-
plicou que assim que 
chegam os imunizantes 
do Ministério da Saúde, 
eles são despachados 
para as Regionais em 
menos de 24 horas, em 
um esquema de logística 
que envolve as aerona-
ves do Estado. “Uma vez 
que estejam em solo pa-
ranaense, elas chegam 
rapidamente às Regio-
nais de Saúde para que 
sejam encaminhadas aos 

municípios. A orientação 
aos secretários é usar 
todo o estoque, porque 
ele está sendo reposto 
rapidamente. Se for aca-
bar a vacina, usa mes-
mo assim, porque logo 
em seguida chega outro 
lote”, afirmou.

MARINGÁ
 Na Unidade Saú-
de Iguaçu, em Maringá, 
o mutirão começou às 8 
horas. Perto das 9h, os 
profissionais de saúde 
já começaram a disparar 
nos grupos de Whatsapp 
que um novo grupo tinha 
sido liberado para se va-
cinar: as pessoas com 
mais de 69 anos. Foi a 
sorte do garçom Geraldo 
Barbosa, que tinha ido 
até o local para tentar 
se vacinar e já estava na 
calçada, voltando para o 
trabalho sem receber a 
sua dose, pois até então 
as vacinas seriam aplica-
das em quem tinha mais 
de 70 anos, que ele com-
pleta apenas em julho.
 Já imunizado, ele 
comemorou a coincidên-
cia. “Já estava na espe-
ra há tempos, e vim hoje 
aqui porque estava mais 
próximo. Foi por pouco, 
já estava indo embora e 
voltei para vacinar. Agora 
é continuar se cuidando, 
álcool em gel na mão e 
máscara”, diz. “O servi-
ço de garçom está difícil 
no último ano, mas ago-
ra precisa vacinar todo 
mundo para que tudo 
passe”, contou ele.
 De acordo com o 
prefeito Ulisses Maia, no 
sábado o município bateu 
recorde de pessoas imu-
nizadas, com mais de 4 
mil aplicações, o que cor-
responde a 1% da popu-
lação da cidade. “Já imu-

nizamos cerca de 10% 
da nossa população, mas 
vamos aumentar a nossa 
estrutura de vacinação 
para ampliar esse públi-
co. Hoje temos seis Uni-
dades de Saúde, mais o 
Teatro Calil Haddad em 
drive-thru, mas teremos 
mais dois locais seme-
lhantes a esse e outras 
unidades de saúde, para 
poder vacinar o mais rá-
pido possível para garan-
tir a imunidade da popu-
lação”, explicou Maia.
 O empresário 
Alziro Moreschi, de 69 
anos, também deu sorte 
na hora da vacinação. 
No sábado passado, ele 
acompanhou a aplicação 
na esposa Helen, de 71 
anos, e hoje foi à Unida-
de da Saúde para ver se 
já tinha chegado a sua 
hora de receber o imuni-
zante. Acabou sendo a 
segunda pessoa com 69 
anos completos a tomar a 
vacina.
 Inclusive a idade 
que está no documento, 
que é a válida na hora da 
vacinação, não é a sua 
idade real. Apesar de ter 
nascido em 1951, só foi 
registrado no ano seguin-
te. “O que importa é a 
alegria grande de receber 
essa vacina. Esperamos 
muito por ela, passamos 
um ano terrível, na minha 
empresa só duas pes-
soas não tiveram Covid, 
inclusive nós dois pega-
mos, mas no meu caso 
foi mais leve”, disse.
 “Para mim foi 
muito difícil porque fiquei 
um ano sem sair de casa, 
mas no final de fevereiro 
comecei a ter sintomas. 
Foi muito terrível, mas 
por sorte tive um bom 
acompanhamento mé-

dico”, contou Helen. “O 
sentimento que tive ao re-
ceber a vacina foi de ale-
gria, eu fico emocionada. 
Eu fiquei muito contente 
porque o governador e o 
prefeito estão assumindo 
o compromisso com a va-
cinação. Essa campanha 
de domingo a domingo 
merece o nosso agrade-
cimento”, afirmou.

APUCARANA
 Em Apucarana, 
estão sendo vacinadas 
neste domingo pessoas 
de 70 e 71 anos de ida-
de, com a expectativa de 
aplicar 3.820 doses. Além 
da cidade, na 16ª Regio-
nal de Saúde também há 
vacinação em Jandaia 
do Sul e Faxinal. “Com 
essa campanha, vemos 
uma luz no fim do túnel. 
A pessoa imunizada ga-
nha resistência, uma for-
ça contra o coronavírus. 
Quando começarmos a 
ver a maior parte da po-
pulação imunizada é que 
teremos condições de 
pensar em voltar ao nor-
mal”, ressaltou o prefeito 
Junior da Femac.
 “Apucarana ade-
riu a essa campanha do 
Governo do Estado, para 
vacinar de domingo a 
domingo. Tenho certeza 
que com esse grande 
trabalho nos municípios 
e o apoio do Governo do 
Estado, vamos conseguir 
imunizar o máximo de 
paranaenses no menor 
tempo possível”, afirmou. 
“Nós, os apucaranenses, 
estamos querendo vaci-
na. É só mandar as do-
ses que aplicaremos nas 
pessoas”, completou o 
prefeito.

OUTRAS CIDADES
 O chefe da Casa 
Civil, Guto Silva, também 

visitou alguns locais da 
Região Metropolitana de 
Curitiba onde estavam 
sendo aplicadas as vaci-
nas neste primeiro dia da 
campanha de Domingo 
a Domingo e destacou a 
adesão da população e o 
trabalho das prefeituras.
 Em uma das 
maiores estruturas mon-
tadas no Estado, no 
Expotrade Convention 
Center, em Pinhais, por 
exemplo, estavam sendo 
vacinadas 200 pesso-
as por hora. “O Governo 
está dando todo o supor-
te e os prefeitos e pre-
feitas estão fazendo um 
grande trabalho de lide-
rança e mobilização para 
a vacinação em mas-
sa em seus municípios. 
Cada dose de vacina é 
uma dose de esperança”, 
disse.
 Silva disse que a 
programação do Ministé-
rio da Saúde de distribui-
ção dos imunizantes per-
mite agilizar a vacinação 
no Estado. “Com a pre-
visão de chegada ao Pa-
raná de 300 mil vacinas 
semanalmente, vamos 
poder aumentar muito a 
imunização da população 
e sair rapidamente desse 
momento tão crítico, tão 
difícil”, afirmou.
 Os secretários 
estaduais do Desenvolvi-
mento Urbano e de Obras 
Públicas, João Carlos Or-
tega, do Planejamento e 
Projetos Estruturantes, 
Valdemar Bernardo Jor-
ge, e o chefe de Gabinete 
da Governadoria, Daniel 
Vilas Bôas Rocha, tam-
bém acompanharam a 
vacinação em Araucária 
e São José dos Pinhais, 
na Região Metropolitana 
de Curitiba.
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