
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
29/06/21..................R$ 137,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
29/06/21..................R$ 72,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
29/06/21..................R$ 74,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• O estabelecimento de uma forte massa 
de ar seco e frio sobre o Sul do Brasil 
deixa as temperaturas bastante baixas 
nos três estados. Condição propícia para 
formação de geadas em várias cidades 
paranaenses.
Mínima:  02°C em Curitiba
Máxima: 13°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Botão do Pânico gera 200 atendimentos e Estado amplia 
acesso a mulheres de mais cidades

 Duzen tas  mu-
lheres paranaenses com 
medidas protetivas emiti-
das pelo Poder Judiciário, 
vítimas de algum tipo de 
violência, já usaram o Bo-
tão do Pânico do aplicativo 
190 PR da Polícia Militar, 
lançado oficialmente em 
março. O serviço, que ope-
ra na Região Metropolitana 
de Curitiba e no Interior, é 
um recurso rápido de se-

gurança pública que será 
ampliado gradativamente 
até chegar a mulheres dos 
399 municípios.
 O aplicativo foi 
implantado em Londrina 
em dezembro de 2020 para 
testar a efetividade do ser-
viço. Em março deste ano, 
chegou a Apucarana, Ara-
pongas, Araucária, Campo 
Largo, Cascavel, Curitiba, 
Fazenda Rio Grande, Foz 
do Iguaçu, Irati, Londrina, 
Maringá, Matinhos, Pa-
ranaguá, Pinhais e Ponta 
Grossa. Neste mês, foi 
ampliado para São José 
dos Pinhas, Almirante Ta-
mandaré, Bocaiúva do Sul, 

Campina Grande do Sul, 
Cerro Azul, Colombo, Rio 
Branco do Sul, Antonina, 
Guaratuba, Morretes, Pon-
tal do Paraná e Piraquara.
 “Desde o início 
do projeto, 200 mil mulhe-
res baixaram o aplicativo 
190 PR com o Botão do 
Pânico no Paraná e 200 já 

usaram o recurso e foram 
atendidas pelos policiais 
militares. É um serviço 
eficaz que permite o rápido 
acionamento de uma equi-
pe policial para garantia da 
proteção da mulher contra 
qualquer ameaça”, expli-
cou o Subcomandante-
-Geral da PM, coronel Rui 
Noé Barroso Torres.
 Os acionamentos 
ocorreram em diversas 
situações. Segundo o co-
ronel, os policiais militares 
se depararam com casos 
de violação da decisão 
judicial de ficar afastado 
da mulher e até mesmo 

agressões morais e físicas. 
Cada ocorrência gera um 
tipo de encaminhamento 
e orientação. “Nosso ob-
jetivo com esse aplicativo 
é agilizar o atendimento e 
impedir que novas situa-
ções ocorram para aquelas 
mulheres que já possuem 
a medida”, complementou.

DENÚNCIA
 Segundo o co-
ronel, o Botão é uma fer-
ramenta que aos poucos 
vai sendo incorporada no 
Paraná, com tendência 
de se estabelecer como 
política pública. “A quan-
tidade de mulheres que já 
têm o aplicativo mostra que 
houve um grande avanço 
no desejo de proteção e 
de denunciar, mas mui-
tas vítimas ainda não têm 
medida protetiva deferida 
ou um processo em anda-
mento, o que é algo que 
enfrentamos diariamente 
na sociedade”, disse.

 Ele reforça que a 
denúncia é a melhor de-
cisão de qualquer vítima 
para cessar a violência. "A 
participação da sociedade 
é fundamental para que a 
PM possa dar resposta a 
esses casos e até reforçar 
as ações com base nas in-
formações repassadas pe-

los cidadãos. Além 
do aplicativo 190 
PR, temos o 190 
para emergências 
e também o Disque-
-Denúncia 181, em 
que o anonimato é 
preservado”, refor-
çou.
COMO FUNCIO-

NA
 Para ter o Botão 
do Pânico Virtual, a 
mulher deve insta-
lar o aplicativo 190 
PR, disponível para 
download gratuita-
mente para Android 
e IOS. Depois, no 
processo de insta-
lação, é necessário 
fazer um cadastro 
com dados pesso-

ais e inserir o documento 
da medida protetiva. No 
aplicativo há um botão 
vermelho. Ao ser aciona-
do, gera um atendimento 
de emergência ao local da 
vítima, baseado na locali-
zação do smartphone da 
solicitante.
 A vítima também 
pode enviar um áudio am-
biente de até 60 segundos 
para o Centro de Opera-
ções Policiais Militares 

(COPOM), a fim de que 
a equipe policial já tenha 
detalhes da ocorrência 
antes mesmo de chegar 
ao endereço. A inovação 
agiliza o atendimento, uma 
vez que não será neces-
sário preencher dados ou 
fazer uma ligação ao 190 
para solicitar uma viatura, 
pois todas as informações 
do usuário cadastrado no 
aplicativo, bem como a me-
dida protetiva e a identifica-
ção do agressor, estarão 
disponíveis para consulta 
dos policiais militares que 
atenderão a chamada.
 Segundo o Tribu-
nal de Justiça do Paraná, 
as mulheres que possuem 
a medida protetiva devem 
solicitar o Botão do Pâ-
nico junto ao juiz 
responsável pelo 
caso na sua cida-
de. Vítimas que 
não têm a medi-
da podem solicitar 
junto à Justiça por 
meio da Polícia Ci-
vil, da Defensoria 
Pública ou de um 
Juizado de Vio-
lência Doméstica 
e Familiar Contra 
a Mulher. Após a 
análise é que a or-
dem judicial para 
ter o Botão é con-
cedida.
 O Botão 
do Pânico é resul-
tado do trabalho 
integrado entre a 
Polícia Militar, o 
Tribunal de Justi-

ça, a Assembleia Legislati-
va, a Secretaria da Justiça, 
Família e Trabalho (Sejuf) 
e a Companhia de Tec-
nologia da Informação e 
Comunicação (Celepar).

DADOS
 Segundo levan-
tamento da Secretaria de 
Segurança Pública, os 
casos de violência contra a 
mulher tiveram redução de 
19% no primeiro trimestre 
deste ano. Nos primeiros 
três meses de 2021 hou-
ve 44.922 ocorrências, 
contra 55.242 casos no 
ano passado. Somente 
na Capital, 7.166 ocorrên-
cias atendidas estavam 
relacionadas a crimes com 
mulheres como vítimas, 
contra 10.639 ocorrências 
em 2020 (diminuição de 
30%).

            5,5 milhões de vacinas contra a Covid-19 já 
foram aplicadas em paranaenses

 O Paraná ultrapassou nesta segunda-feira (28) 
a marca dos 5,5 milhões de vacinas aplicadas contra Co-
vid-19. No total, foram 5.501.608 doses, sendo 4.179.365 
primeiras doses (D1) e 1.322.243 segundas doses (D2), 
além de 5.182 doses únicas da Janssen, que imunizam 
com apenas uma aplicação.
 As D1 representam 76% das doses aplicadas; 
as D2, 23,9%; e as doses únicas, que começaram a ser 
aplicadas na sexta-feira (25), 0,1%.
 O marco é reflexo da velocidade na vacinação 
que o Estado apresentou ao longo das últimas sema-
nas. Junho já é o mês com maior número de vacinas 
aplicadas desde o início da campanha de imunização, 
mesmo antes de chegar ao último dia. Até o dia 27, foram 
administradas 1.569.627 doses, contra 1.468.471 em 
abril, melhor período até então.
 Neste mês, o Paraná foi um dos estados que 
mais avançou na quantidade de pessoas vacinadas 
com a primeira dose. Também é com maior efetividade 
entre os dez que mais aplicaram (relação entre doses 
distribuídas e aplicadas), segundo o Ministério da Saúde, 
com 88%.
 “Estamos contentes por ver a vacinação no 
Paraná atingir uma maior velocidade nos últimos dias e 
atingir mais um importante marco. Com doses disponíveis, 
podemos chegar a 200 mil paranaenses vacinados em 
um único dia. Nossa meta é chegar a 80% da população 
adulta do Estado vacinada com a primeira dose em agos-
to, e estamos nos encaminhando para bater mais essa 

meta”, afirmou Beto Preto, secretário estadual de Saúde.
 Os dados são do Vacinômetro mantido pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), que atualiza em tempo 
real os dados fornecidos pelos municípios através da 
Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).

PERFIL
 Em números absolutos, a cidade que mais 
aplicou imunizantes no Estado foi Curitiba, com 984.339 
doses. A Capital é seguida por Maringá (307.059 doses), 
Londrina (295.683 doses), Cascavel (172.677 doses) e 
São José dos Pinhais (133.058 doses).
 Já entre as vacinas aplicadas, a mais utilizada foi 
a Covishield, da parceria AstraZeneca/Oxford/Fiocruz, 
com 48,7% do total de doses utilizadas. Na sequência, 
está a Coronavac, do Instituto Butantan/Sinovac, com 
42,7%; a Cominarty, da Pfizer/BioNTech, com 8,5%; e a 
Janssen, com 0,1%.
 Já entre os grupos prioritários, os que mais rece-
beram doses (em números absolutos) foram as pessoas 
de 60 a 64 anos, com 1.466.044 doses aplicadas. Elas 
são seguidas pelo grupo dos trabalhadores da saúde 
(716.763 doses), pessoas de 65 a 69 anos (657.570 
doses), de 70 a 74 anos (596.333 doses) e comorbidades 

(539.538 doses).
DOSES ÚNICAS

 As vacinas da Janssen, braço farmacêutico 
da Johnson & Johnson, chegaram ao Paraná na última 
semana e já estão sendo aplicadas pelos municípios. 
Cascavel, Paranaguá, Apucarana, Astorga, Pato Branco, 
Mandaguari e Cafelândia foram os municípios que mais 
aplicaram doses da nova vacina.
 Os grupos prioritários contemplados pelo imu-
nizante até o momento são os caminhoneiros (4.130 
doses), pessoas de 60 a 64 anos (1.676 doses), traba-
lhadores do transporte coletivo rodoviário (464 doses), 
trabalhadores do transporte ferroviária (156) e pessoas 
em situação de rua (63).
 Segundo o diretor-geral da pasta, Nestor Werner 
Junior, a orientação na escolha do público de trabalhado-
res do transporte e pessoas em situação de rua se dá pela 
facilitação na logística da aplicação. “Estamos colocando 
essas doses à disposição de grupos que podem ter difi-
culdade com a segunda dose por conta de localização, 
o que deve auxiliar o processo de vacinação, otimizando 
as vacinas que o Estado tem recebido”, afirmou.
 As 91.250 doses da Janssen recebidas pelo 
Estado integram a 27ª pauta de distribuição do Ministério 
da Saúde, que contém um total de 439.340 doses. Além 
das vacinas da Janssen, o lote somou mais 211.200 
doses da CoronaVac/Butantan e 136.890 da Pfizer/
BioNTech. As doses foram enviadas aos municípios na 
última sexta-feira (25).

Confira as marcas relevantes 
desse período:

18 janeiro a 28 de março
1 milhão de doses aplicadas – 70 dias

28 de março a 21 de abril 
2 milhões – 24 dias

21 de abril a 11 de maio 
3 milhões – 21 dias

11 de maio a 8 de junho
4 milhões – 29 dias

8 de junho a 20 de junho
5 milhões – 13 dias

20 de junho a 28 de junho
5,5 milhões – 9 dias


