
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
20/07/21..................R$ 153,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
20/07/21..................R$ 93,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
20/07/21..................R$ 83,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Nesta terça-feira, o frio continua in-
tenso e as temperaturas novamente 
apresentam valores bem baixos no 
Paraná. Ao longo do dia a nebulosi-
dade aumenta um pouco no interior.

Mínima:  04°C em Curitiba
Máxima: 18°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Após 16 anos, Paraná conquista Certidão de Regularidade 
Previdenciária Administrativa

Tratamento pode fazer câncer de mama 
regredir seis vezes mais rápido

 O Paraná cumpriu 
os critérios exigidos pela Se-
cretaria da Previdência, do 
Ministério da Economia, e 
conquistou na última sexta-
-feira (19) a Certidão de 
Regularidade Previdenciá-
ria. O documento é exigido 
para qualquer operação ou 
transferência voluntária do 
governo federal com o Es-
tado. Há 16 anos o Paraná 
utilizava uma CRP Judicial, 
obtida via liminar, para ter 
acesso a recursos federais. 
 Entre os requisitos 
submetidos à Secretaria de 
Previdência, está a Nota 
Técnica Atuarial e o novo 
Plano de Custeio da Para-
naprevidência, que entrou 
em vigor em julho, consoli-
dando a Reforma da Previ-
dência Estadual, aprovada 
pela Assembleia Legislativa 

em dezembro de 2019. A 
certidão tem validade de 
seis meses, mas é renova-
da automaticamente caso o 
Estado continue cumprindo 
todos os itens exigidos pela 
pasta federal. 
 “Após a reforma 
da previdência federal, o 
compromisso dos estados 
com a previdência do fun-
cionalismo foi ampliado, 
assim como as exigências 
que o Paraná precisava 
cumprir para ter acesso à 
CRP Administrativa”, expli-
ca o diretor-presidente da 
Paranaprevidência, Felipe 
Vidigal.
 “A liminar que tí-
nhamos já não atendia al-
guns desses requisitos e 
corria o risco de perder seu 
efeito. Há dois anos, com 
apoio das Secretarias da 

Administração e da Fazen-
da, nos empenhamos para 
suprir todos os itens neces-
sários para alcançar esse 
status, que é administrativo 
e não mais judicial e dá mais 
segurança ao Estado”, diz.

PLANO DE CUSTEIO
 Com o novo plano 
de custeio, que atende às 
exigências da nova legis-
lação previdenciária, o Go-
verno do Estado, mesmo 
com os efeitos da reforma 
da previdência, ampliou os 
repasses ao Fundo Previ-
denciário, que apresentava 
um déficit anual de cerca de 
R$ 6 bilhões, com projeção 
de atingir algo em torno de 
R$ 9,5 bilhões em dez anos.
 O aporte mensal 
passou de R$ 92 milhões 
para R$ 117 milhões logo 
nos meses seguintes ao 

da reforma, em função do 
Plano de Custeio anterior 
que impunha um sacrifício 
desnecessário ao Tesouro 
do Estado. Entretanto, com 
a aprovação do novo Plano 
de Custeio, o aporte foi para 
R$ 97 milhões. 

 Com o novo mode-
lo de equacionamento do 
déficit, foi possível reduzir os 
aportes suplementares, que 
em 2046 atingiriam 58% do 
valor da folha dos inativos. 
Essa valor passou para 
21,4%, propiciando uma 
desoneração expressiva 
ao Tesouro do Estado. A 
previsão é que essa contri-
buição extra seja paga até 
2040, para estabilizar os 
recursos disponíveis para o 
pagamento das pensões e 
aposentadorias dos funcio-
nários públicos.
 “O ideal é que o 
fundo não seja nem defi-
citário nem superavitário, 
mas equilibrado, e que os 
repasses estaduais sejam 
reduzidos ao longo dos 
anos”, destaca Vidigal. 
 Além dos recursos 
ordinários estaduais, o Fun-
do Previdenciário também 
conta com repasses dos 
royalties da Itaipu, vertidos 

a partir de janeiro deste 
ano pela binacional e que 
serão pagos até 2025, e 
outros valores oriundos 
de uma dívida do Estado 
com a Paranáprevidência, 
totalizando R$ 127 milhões 
depositados todo mês. É 
do Fundo Previdenciário 
que saem os valores pagos 
a 41.612 aposentados e 
pensionistas do Estado. 
 “Com esse novo 
desenho, o fundo saiu de 
uma descapitalização que 
chegava a R$ 600 milhões 
por ano para R$ 400 milhões 
de capitalização”, explica 
Vidigal. “Dessa forma, con-
seguimos manter o mínimo 
contributivo do Estado e 
reduzir o compromisso de 
longo prazo. A previsão é 
que, até 2050, o fundo atinja 
um valor de capitalização 
de R$ 50 bilhões, dando 
uma garantia muito maior 
ao servidor público que irá 
se aposentar”.

 Um composto en-
contrado por pesquisado-
res da Universidade de 
São Paulo e de Harvard, 
nos Estados Unidos, pode 
acelerar em até seis vezes 
a regressão do tipo mais 
agressivo do câncer de 
mama. O tratamento in-
clui uma etapa antes da 
quimioterapia com o uso 
de droga identificada, a 
qual enfraquece as células 
tumorais. O trabalho foi pu-
blicado na Science Signa-

ling, revista científica dis-
tribuída pela Associação 
Americana para o Avanço 
da Ciência (AAAS).
 “Nós levantamos 
192 compostos, que esta-
vam em uma biblioteca de 
compostos, de drogas, do 
laboratório. A gente já sa-
bia onde esses compos-
tos iam operar no metabo-
lismo da célula. Testamos 
para verificar qual deles 
atingia a célula especifica-
mente do triplo-negativo”, 
disse Vinícius Guimarães 

Ferreira, pós-doutorando 
do Instituto de Química de 
São Carlos (IQSC) e um 
dos autores da pesquisa. 
Triplo-negativo é como se 
chama o tipo mais severo 
de câncer de mama.
 Na universidade 
norte-americana, Ferreira 
foi supervisionado pelo 
professor Anthony Letai, 
especialista na avaliação 
de mecanismos que le-
vam as células tumorais 
à morte. “Ele trabalha com 
a seguinte visão: “eu não 

que-
r o 
necessariamente encon-
trar um composto que 
sozinho mata a célula, 
mas eu quero buscar um 
composto que deixa a 
célula mais próxima de 
morrer”, explicou. 
 De acordo com 
os pesquisadores, ao dei-
xar o tratamento contra 
o tumor mais eficiente, 
reduz-se o tempo que o 
paciente estará sujeito 
aos efeitos colaterais dos 
medicamentos tóxicos 
utilizados na quimiotera-
pia. “É como se fosse um 
barranco, você empurra a 
célula perto do barranco 
para entrar o quimioterá-
pico e dar aquele último 
empurrão”, comparou 

Ferreira.
Molécula 
ideal

 A primeira parte 
do estudo analisou os 
compostos disponíveis 
para encontrar a molé-
cula ideal. “No final, a 
gente encontrou alguns 
que eram os mais pro-
missores e fomos para o 
modelo animal”, indicou 
o pesquisador. As drogas 
que deixaram os tumores 
mais vulneráveis foram 
testadas em camundon-
gos com câncer de mama. 
 O teste durou 21 
dias e mostrou resulta-
dos animadores: usando 
apenas quimioterápico, 
houve regressão de 10%. 
No tratamento combina-
do, o tumor diminuiu 60%. 

“A terapia foi 500% mais 
eficaz.”
 Os pesquisado-
res destacam que, confor-
me dados da Sociedade 
Americana de Câncer, o 
câncer de mama triplo-
-negativo é responsável 
por cerca de 10% a 15% 
dos cânceres de mama e é 
mais comum em mulheres 
com menos de 40 anos. 
É um tipo de câncer que 
cresce mais rápido, ten-
do opções de tratamento 
limitado.
 N o  B r a s i l ,  d e 
acordo com o Instituto Na-
cional do Câncer (Inca), o 
país deve ter cerca de 66 
mil novos casos de câncer 
de mama por ano entre 
2020 e 2022.

141 mil vacinas contra a 
Covid-19 chegam ao Paraná

 Mais 141 mil va-
cinas contra a Covid-19 
chegaram ao Paraná na 
noite desta segunda-feira 
(19). São 88.200 doses 
da CoronaVac/Butantan 

e 52.800 da Covishield/
AstraZeneca. Os imuni-
zantes fazem parte do 
lote com 453,7 mil vacinas 
anunciado pelo Ministério 
da Saúde ao Estado.

 As doses devem 
ser direcionadas para a 
continuidade da vacina-
ção na população em ge-
ral acima de 18 anos. A 
CoronaVac contempla o 

esquema vaci-
nal completo, 
sendo metade 
para primeira 
dose e metade 
para segunda 
aplicação.
 Os imuni-
zantes ficarão 
armazenados 
no Centro de 
M e d i c a m e n -
tos do Paraná 
(Cemepar) para 
conferência e 
divisão das do-

ses, até que sejam envia-
dos para as 22 Regionais 
de Saúde.
 A previsão é que 
entre terça-feira (20) e 
quarta-feira (21) o Para-
ná recebe mais 312,7 mil 

novas doses, segundo a 
previsão do Ministério da 
Saúde.
 Até  o  momen-
to, o Paraná já recebeu 
8.568.170 vacinas, sendo 
4.311.230 doses de Astra-

Zeneca, 2.900.600 Coro-
naVac, 1.031.940 Pfizer e 
324.400 Janssen.
 Destas, o Estado 
já aplicou 7 milhões de 
doses entre primeiras, 
segundas e únicas.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br
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