
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
23/07/21..................R$ 153,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
23/07/21..................R$ 95,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
23/07/21..................R$ 84,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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•  É esperado uma maior elevação em 
média das temperaturas até a tarde desta 
sexta-feira, se comparado a quinta-feira.  
Ao amanhecer, pode formar algum nevo-
eiro localizado entre regiões de serras e 
vales em áreas mais ao leste do Parará.
Mínima:  08°C em Curitiba
Máxima: 27°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Pesquisa da UEL ajuda a criar 
Observatório da Violência contra 

Mulheres em Londrina
 Um acordo de cooperação assinado nesta 
quinta-feira (22) entre a Universidade Estadual de 
Londrina (UEL), representantes da prefeitura de Lon-
drina e Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
(UTFPR) resultou na estruturação e implantação do 
Observatório da Violência contra as Mulheres, que vai 
funcionar atrelado à Secretaria Municipal de Políticas 
para as Mulheres auxiliando no planejamento de polí-
ticas públicas. O lançamento foi feito no Dia Estadual 
de Combate ao Feminicídio.
 O Observatório foi planejado a partir das pes-
quisas orientadas pela professora Sandra Lourenço, 
do Departamento de Serviço Social da UEL, que coor-
dena o Grupo de Pesquisa sobre Violência de Gênero 
e Pesquisa Social e de Produção do Conhecimento, 
ambos do Departamento. Ao realizar os estudos sobre 
violência de gênero, com a demanda dos serviços 
que compõem a Rede de Enfrentamento à Violência 
Doméstica, foi possível perceber a necessidade de 
um software que unificasse todos os dados.
 Diante dessa demanda, pesquisadores da 
Engenharia de Controle e Automação e de Engenharia 
de Computação da UTFPR (Câmpus de Cornélio Pro-
cópio) idealizaram um sistema inédito de registro e de 
armazenamento de informações para atender casos 
do Centro de Referência de Atendimento à Mulher 
(CAM).
 A partir da implantação do software, a equipe da 
Secretaria de Políticas para Mulheres poderá ter agili-
dade no registro e na consulta dos dados, melhorando 
o atendimento às vítimas. Com a informatização será 
possível também realizar um planejamento condizente 
à realidade da violência contra a mulher em Londrina.
 Segundo o reitor da UEL, Sérgio Carvalho, o 

Acordo de Cooperação representa um pou-
co da pesquisa feita na academia, que pode 
subsidiar políticas públicas. “Entendemos 
que a tecnologia permitirá entender melhor 
o problema para uma intervenção mais efi-
ciente”, disse. Ele explicou que este tipo de 
acordo é fundamental para a universidade 
porque permite que o conhecimento possa 
chegar à sociedade em forma de benefícios 
e políticas públicas estruturadas.
 Para o prefeito Marcelo Belinati, 
o Observatório permitirá o combate mais 
efetivo contra esse tipo de violência. De 
acordo com ele, Londrina tem hoje 4 mil 
mulheres com medidas protetivas. O pre-
feito afirmou que existe uma ótima estrutura 
para atendimento aos casos de violência, 
como a Casa Abrigo e a Patrulha Maria da 
Penha, sob a responsabilidade da Guarda 
Municipal, a Casa Abrigo Canto de Dália e 
o Centro de Referência de Atendimento à 
Mulher (CAM).
 O diretor de Relações Empresariais 
e Comunitárias da UTFPR, Felipe Haddad 
Manfio, lembrou que o trabalho de idealiza-
ção e confecção do sistema teve início há 
dois anos, com a participação do professor Cristiano 
Marcos Agulhari, que acompanhou as demandas das 
servidoras municipais do CAM durante reuniões de 
trabalho. O objetivo foi entender os pontos que deve-
riam constar no software.
 Agulhari é engenheiro de Computação e co-
ordena um projeto de extensão com dois alunos de 
Engenharia de Controle e Automação e de Engenharia 

de Computação na UTFPR.
DEMANDA

 A secretária municipal de Políticas para as 
Mulheres, Liange Doy Fernandes, explicou que 
atualmente o CAM tem 13 mil fichas de atendi-
mento de mulheres, que precisarão ser lançadas 
no sistema. A partir da informatização destas 
informações, explicou, será possível avaliar 
detalhes como o tipo de violência, região mais 
afetada e idade das 
vítimas. A migração 
para o sistema vai 
possibilitar a extra-
ção de relatórios, 
com cruzamento de 

dados, aprofundamento de análises e monitoramento 
de ações.
 “O Observatório ajudará na produção do 
diagnóstico sobre a violência contra as mulheres no 
município, além de permitir um melhor conhecimento 
sobre as circunstâncias dos casos. Isso vai dar subsí-
dios para a tomada de decisões no planejamento das 
políticas públicas para o enfrentamento da situação de 
violência doméstica, familiar e sexual em Londrina”, 
afirmou a secretária.
 A intenção é que, futuramente, sejam colo-
cados no sistema eletrônico também os dados de 
outros órgãos, como da Delegacia Especializada 
no Atendimento à Mulher (DEAM), do Instituto 
Médico Legal (IML), Ministério Público do Paraná, 
Tribunal de Justiça, da 17ª Regional de Saúde, e 
demais órgãos que atuam no combate a este tipo 
de violência. Fonte: www.aen.pr.gov.br

Trabalho da Ouvidoria na 
campanha de vacinação 

contra a Covid-19 é 
destaque em prêmio

 A Ouvidoria Geral 
da Saúde teve o trabalho 
reconhecido no 6º Prê-
mio Inova Saúde Paraná, 
após apresentar o relato 
de atendimento à popula-
ção durante a vacinação 
contra a Covid-19, com 
mais de 2,5 mil manifes-
tações recebidas sobre 
o assunto de janeiro a 
maio, pelo nível central 
da Ouvidoria, dentro da 

sede da Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa), 
em Curitiba.
 O trabalho “Imu-
nização contra a Co-
vid-19: manifestações 
dos usuários paranaen-
ses” foi incluído no eixo 
de Direi to em Saúde, 
Saúde Internacional e 
Bioética, durante a 7ª 
Mostra Paranaense de 
Pesquisas e Relatos de 

Experiências em Saúde, 
organizada pelo Instituto 
de Estudos em Saúde Co-
letiva (Inesco). A premia-
ção reconhece projetos e 
experiências exitosas na 
área de saúde pública e 
coletiva.
 Primeiro Ouvidor 
do Sistema Único de Saú-
de (SUS), o secretário da 
pasta, Beto Preto, falou 
sobre a premiação. “É 

muito gratificante saber 
que o trabalho desem-
penhado diuturnamente 
pela Ouvidoria Geral da 
Saúde tem sido reco-
nhecido em todo o Pa-
raná. Desde o início da 
pandemia, estes profis-
sionais têm colaborado 
para combater fake news, 
instruindo corretamente 
os usuários e acolhendo 
manifestações e denún-
cias”, disse.
 Além de discorrer 
sobre o trabalho da Ouvi-
doria Geral da Saúde, a 
apresentação enfatizou 
91 registros de denúncia 
de fura-filas –pessoas 
que desrespeitam a or-
dem de vacinação es-
tabelecida pelos planos 
nacional, estadual e mu-

nicipais de imunização 
contra a doença –, além 
do fluxo acordado entre a 
Sesa, Ministério Público 
do Paraná e Conselho 
de Secretarias Munici-
pais de Saúde do Paraná 
(Cosems) para apuração 
desse tipo de denúncia.
 “É  impo r tan te 
ressaltar que o trabalho 
da Ouvidoria não envolve 
somente reclamações 
ou dúvidas. Recebemos 
diariamente diversas su-
gestões, solicitações e 
elogios dos cidadãos pa-
ranaenses. Essa premia-
ção demonstra que esta-
mos no caminho certo, 
auxiliando a população 
em todos os assuntos 
que envolvem a saúde 
dentro do Estado”, disse a 

ouvidora-geral da Saúde, 
Patricia Maria Cardoso 
Ferreira.

MOSTRA 
PARANAENSE

 A o  t o d o ,  6 2 6 
pessoas participaram do 
evento e foram inscritos 
420 trabalhos. O tema 
central da Mostra foi "A 
Saúde em tempos de 
pandemia: experiências 
e aprendizados”, com os 
objetivos de apresentar 
os resultados de pesqui-
sas em desenvolvimento 
ou realizadas e contribuir 
para a expansão e a qua-
lificação da saúde no Pa-
raná, proporcionando a 
discussão das temáticas 
prioritárias de saúde do 
Estado.

Fonte: www.aen.pr.gov.br
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