
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
18/06/21..................R$ 144,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
18/06/21..................R$ 79,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
18/06/21..................R$ 79,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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•  Destaque desta sexta-feira para o 
retorno das chuvas mais expressivas em 
parte do Paraná. Instabilidade mais forte 
ocorre a partir da tarde. Temperaturas no 
Estado continuam amenas.

Mínima:  09°C em Curitiba
Máxima: 17°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Simepar participa de evento de cidades inteligentes e 
apresenta ações inovadoras

 O Sistema Me-
teorológico do Paraná 
(Simepar), vinculado à 
Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Susten-
tável e do Turismo (Se-
dest), é um dos principais 

centros de pesquisa do 
Estado do Paraná. Para 
além da relação metero-
lógica, a entidade atua em 
serviços de monitoramento 
e acompanhamento de 
ações ambientais.
 Parte dessa atu-
ação fez parte da palestra 

do engenheiro hidrólogo e 
pesquisador Arlan Scorte-
gagna, que aconteceu no 
evento online do CityHub, 
sobre “Inovação e Susten-
tabilidade para transfor-
mação das cidades”.

 Em sua apresen-
tação, ele descreveu a 
infraestrutura do órgão, 
composta por mais de 100 
estações automáticas, três 
radares meteorológicos e 
uma série de equipamentos 
que dão suporte ao monito-
ramento, tais como barcos 

autônomo, drone e o recém-
-chegado avião VTOL.
 De acordo com 
ele, o Simepar é bastante 
conhecido como fonte de 
previsão do tempo, mas 
são diversas linhas de 

frente em projetos ope-
racionais e de pesquisa 
que contribuem, inclusive, 
com o enfrentamento à 
crise hídrica atual. “O sis-
tema é responsável pela 
prestação de serviços de 
monitoramento, previsão 
meteorológica, hidrológica 

e ambiental”, disse.
 “Para fazer pre-
visão com assertividade, 
e também qualquer estu-
do, precisamos de séries 
de dados, retiradas, por 
exemplo, da rede hidro-
meteorólogica do Simepar, 
que cobre todo o Paraná. 
Nossas estações são to-
das automáticas, transmi-
tem dados em tempo real, 
passam por um rigoroso 
controle de qualidade e 
permitem monitorar im-
pressionantes 199.000 
quilômetros quadrados, 
ou seja, uma área que por 
10.000 quilômetros qua-
drados não é equivalente 
à Grã-Bretanha”, disse 
Scortegagna.
 O engenheiro hi-
drólogo destacou, ainda, 
que o Simepar atua em 
conjunto com a Sedest, 
o Instituto Água e Terra 
(IAT), a Copel, a Sanepar 
e a Agência Nacional das 

Águas (ANA), para o mo-
nitoramento de dados e a 
geração de informações 
que contribuem para toma-
das de decisões referentes 
à crise hídrica.
 Entre os projetos 
ambientais em desenvol-
vimento, estão o Programa 
Paranaense de Mudanças 
Climáticas (ParanáClima), 
o Programa Monitor de Se-
cas do Brasil, o P&D Des-
ligamentos junto à Copel/
Aneel, o Sistema de Supor-
te à Decisão do Sistema 
Cantareira/Bacias PCJ 
(rios Piracicaba, Capivari 
e Jundiaí), e a Modelagem 
Hidrometeorológica dos 
Mananciais Paranaenses.
 “Para realizar es-
ses programas, investimos 
em diversas tecnologias, 
desde o sensoriamento 
remoto até a Internet das 
Coisas (IoT), que surgiu 
mais recentemente para 
densificar nossas medi-

ções. Além disso, temos 
investido em equipamen-
tos e tecnologias de Hidro-
metria, a fim de melhorar 
as estimativas de vazão, e 
em Inteligência Artificial e 
técnicas de espacialização 
que permitem estimar com 
mais precisão a precipita-
ção para fins de modela-
gem em rios”, afirmou.

CITYHUB
 O evento organi-
zado pelo CityHub conec-
tou indústrias de diferen-
tes setores, empresas de 
todos os portes, centros 
de pesquisa e inovação 
e startups. O objetivo foi 
impulsionar o desenvol-
vimento e a implantação 
de soluções voltadas às 
cidades inovadoras, mais 
inclusivas, acolhedoras e 
ambientalmente respon-
sáveis. Todas as palestras 
podem ser vistas no link: 
CityHub - YouTube.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Durante evento online, foram apresentadas linhas de ações 
com inovação e sustentabilidade em prol da transformação 

das cidades. O Simepar é uma 
empresa vinculada à Sedest, responsável pela 

prestação de serviços de monitoramento, previsão 
meteorológica, hidrológica e ambiental.

Paraná apresenta ao Ministério da Saúde estratégia 
para identificar casos de Covid-19

 A Secretaria de Estado da Saúde apresentou 
nesta quinta-feira (17) ao Ministério da Saúde a estra-
tégia de rastreio e monitoramento de contatos adotada 
pelo Paraná com o objetivo de identificar casos da 
Covid-19. A estratégia compreende para cada caso 
confirmado o rastreamento de contatos próximos, 
monitoramento e medidas corretas de isolamento.
 O convite para a apresentação partiu da 
Coordenação Geral do Programa Nacional de Imu-
nizações, por meio da Câmara Técnica de Vigilância 
Epidemiológica, Influenza e outros Vírus Respiratórios 
do Ministério. 
 “Desde agosto do ano passado a Secreta-
ria da Saúde vem desenvolvendo e aprimorando a 
estratégia de rastreio e monitoramento de contatos, 
visando ampliar as possibilidades de identificação de 
casos confirmados de Covid-19 junto às 22 Regiões de 
Saúde e seus municípios”, informa o secretário Beto 
Preto. “O trabalho é complexo, mas nossos esforços 
estão voltados para o enfrentamento e contenção da 
pandemia”.
 O evento foi virtual e contou com a participação 
de equipes técnicas da Vigilância Epidemiológica e 
Atenção Primária e o Núcleo de Informática da Secre-
taria da Saúde.
 O projeto apresentado vem sendo realizado em 
parceria com a Opas (Organização Pan-Americana da 
Saúde) com a finalidade de reduzir o risco de transmis-
são da Covid-19. Na atual etapa, o projeto prioriza 31 
municípios, que são as cidade-sedes da Regionais de 
Saúde, além do Litoral e quatro das regiões de fronteira 
do Estado.
 “Estamos em contato permanente com os 
colaboradores designados pela Opas, elaboramos 
um instrutivo com o passo a passo das atividades 
compreendidas na estratégia, enviamos testes rápidos 
por antígeno, além de oxímetros para este trabalho, 
que compreende para cada caso confirmado o ras-
treamento de contatos próximos, monitoramento e 
medidas corretas de isolamento”, explicou a diretora 
de Atenção e Vigilância em Saúde da Secretaria, Maria 
Goretti David Lopes.

 “Nosso ciclo de trabalho 
compreende a identificação e moni-
toramento e isolamento de contatos 
próximos de casos confirmados 
de Covid-19, identificar possíveis 
casos em indivíduos assintomá-
ticos e interromper as cadeias de 
transmissão, de forma a diminuir 
o surgimento de casos novos da 
Covid-19”, complementou.

DIFERENCIAIS
 Entre os diferencias da es-
tratégia desenvolvida pelo Paraná 
está a inclusão imediata da rede de 
contatos do caso confirmado no Sis-
tema Notifica Covid-19, ferramenta 
de dados criada pela própria Secretaria da Saúde.
 “Então, ao mesmo tempo que confirmamos o 
caso, já desencadeamos novas investigações e ado-
ções imediatas de medidas de isolamento para evitar a 
transmissibilidade da doença”, destacou Maria Goretti.
 Uma vez identificados, os contatos são mo-
nitorados diariamente quanto ao aparecimento de 
sintomas da Covid-19 por um período de até 14 dias 
após a data do último contato com o caso suspeito ou 
confirmado para Covid-19, permanecendo em quaren-
tena por um período de 10 dias após o último contato, 
se assintomático.

IMPORTÂNCIA
 Segundo a diretora, o monitoramento dos 
contatos é fundamental para a contenção dos casos. 
“Nossos dados confirmam que 20% dos casos monito-
rados são assintomáticos, ou seja, as pessoas estavam 
com a doença e transmitindo o vírus sem ter sintomas”, 
disse.
 As várias estratégias de rastreio e monitora-
mento desenvolvidas pela Secretaria da Saúde entre 
01 de agosto de 2020 a 16 de junho de 2021 registraram 
375.474 contatos, sendo que 3.110 foram identificados 
e confirmados com a doença.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

PCPR amplia apoio social aos 
policiais civis e familiares

 A Polícia Civil do Pa-
raná (PCPR) ampliou o proje-
to-piloto denominado Qualida-
de de Vida no Trabalho (QVT) 
e criou um setor especializado 
de apoio social aos policiais 
civis e familiares. A iniciativa é 
chamada de Serviço de Apoio 
ao Policial e Família (SAP) e 
teve início no dia 11 de maio, 
com a assinatura da Portaria 
Normativa número 13/2021. 
 Para a delegada Daniele Oliveira Serighelli, 
o serviço surge em um momento necessário na vida 
do policial civil.  “O SAP oferece, principalmente neste 
momento, um suporte maior na instituição para enfren-
tar as dúvidas e dificuldade que a nova realidade nos 
impôs”, diz a delegada. “Além disso, sempre foi desejo 
de a Polícia Civil estar mais próxima de cada servidor, 
possibilitando melhores condições de trabalho e me-
lhor qualidade de vida”, afirma.   
 SERVIÇOS - Dentre os atendimentos rea-
lizados, está o acompanhamento do estado clínico 
do policial civil que tem alguma enfermidade ou foi 
afastado para tratamento de saúde. Atualmente, os 
profissionais ainda acompanham casos de interna-
mento de servidores vítimas da Covid-19, realizando 

desde ligações telefônicas até 
visitas hospitalares.  
 Situações sensíveis como 
tentativas de suicídio ou enca-
minhamento para tratamento 
de ajuda devido ao abuso no 
uso de álcool ou de qualquer 
outra substância também se-
rão atendidas pelo novo ser-
viço, por meio de ações de 
orientação e prevenção, au-
xiliando diretamente o policial 

ou familiar. 
 Da mesma forma, em casos de falecimento, o 
serviço oferecerá aos familiares ajuda e assistência no 
funeral, poderá organizar o cortejo fúnebre e as devidas 
homenagens ao policial falecido, além de prestar apoio 
e acompanhamento durante a fase de luto. Também 
estão sendo prestadas orientações quanto aos be-
nefícios e direitos do policial civil como por exemplo 
aposentadoria e direitos previdenciários. 
 SAÚDE MENTAL - O novo serviço ainda continua-
rá atuando diretamente na qualidade de vida do policial civil, 
realizando projetos e elaborando materiais que reforcem 
a importância da saúde mental do servidor, trabalhando 
em conjunto com o programa Prumos, da Secretaria de 
Segurança Pública. Fonte: www.aen.pr.gov.br
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