
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
12/08/21..................R$ 156,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
12/08/21..................R$ 95,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
12/08/21..................R$ 88,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• A presença de uma frente fria, as-
sociada a circulação dos ventos em 
diferentes níveis da atmosfera, mantém 
o céu com muita nebulosidade no Para-
ná. Temperaturas não se elevam muito 
durante o dia.
Mínima:  08°C em Curitiba
Máxima: 22°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Paraná aplicou mais de 1,4 milhão de vacinas 
contra a Covid-19 nos fins de semana

 Levantamento da 
Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) aponta que 
1.444.270 vacinas contra a 
Covid-19 foram aplicadas 
aos finais de semana no Pa-
raná. As ações fazem parte da 
campanha de vacinação De 
Domingo a Domingo, criada 
pelo Governo do Estado em 
26 de março.
 Até a manhã desta 
quarta-feira (11), o Paraná 
havia registrado 8.807.498 
doses aplicadas, de acordo 
com o Vacinômetro nacional, 
sendo 6.255.849 primeiras 
doses (D1) e 2.551.649 se-
gundas aplicações (D2) ou 
doses únicas (DU). O quan-
titativo de vacinas aplicadas 
aos sábados e domingos nas 
22 Regionais de Saúde do 
Estado representa 16,39% do 
total de doses até agora.
 Desde o início da 
campanha, as Regionais que 
mais vacinaram em números 

absolutos foram: Metropolita-
na (467.203 doses), Londri-
na (167.671 doses) e Ponta 
Grossa (132.216).
 O secretário de Es-
tado da Saúde, Beto Preto, 
reforçou a importância das 
ações de imunização. “O 
trabalho realizado por essas 
equipes precisa ser replicado 
constantemente. A vacinação 
dos paranaenses não pode 
parar no sábado, no domingo, 
ou à noite. Por isso, as campa-
nhas De Domingo a Domingo 
e Corujão da Vacinação são 
iniciativas exemplares”, disse.
 O Paraná recebeu 
até agora 10.604.010 vacinas 
contra a Covid-19 do Ministé-
rio da Saúde. Somente nesta 
segunda-feira (9), o Estado 
recebeu 209.170 doses, e 

menos de um dia depois os 
imunizantes já foram descen-
tralizados para as Regionais 
de Saúde.
 Nesta quarta-feira 
(11) à noite, devem chegar 
mais 108.810 vacinas ao 
Paraná. Elas darão conti-
nuidade à imunização da 
população em geral, seguindo 
a estimativa de vacinar 80% 
da população adulta com ao 
menos uma dose, nos 399 
municípios, até o final deste 
mês.
 Sobre a distribui-
ção dos imunizantes, Beto 
Preto afirmou que a logística 
acelerada permite que os 
municípios vacinem, inclusi-
ve aos finais de semana. “O 
Governo do Estado tem feito 
sua parte e disponibilizado as 
doses em até 24 horas desde 
o recebimento. Muitas vezes o 
Ministério da Saúde envia as 
vacinas no final da semana, 
e mesmo que seja sábado 
ou domingo não podemos 
deixar vacina na geladeira. 
Queremos vacina no braço 
dos paranaenses”, afirmou.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

          Agendamento remoto de serviços estaduais traz 
segurança e agilidade aos usuários A tecnologia tem 

facilitado a vida dos cida-
dãos paranaenses de vá-
rias maneiras. Uma destas 
evoluções é a possibilidade 
de agendar serviços de 
forma online e segura junto 
ao Estado. Esse recurso, 
além de preservar a saúde 
da população em tempos de 
pandemia, evitando aglo-
merações, proporciona 
um atendimento mais ágil. 
Desde o início de 2021, a 
Celepar registrou cerca de 
245 mil agendamentos de 
forma remota.
 “A tecnologia é uma 
grande aliada para facilitar o 
acesso a serviços e, neste 
período que estamos vi-
vendo, se tornou ainda mais 
importante. Com serviços 
de agendamento online, 
além de preservar a saúde, 
estamos otimizando algo 
imensurável no cotidiano: 
o tempo”, destacou o presi-
dente da Celepar, Leandro 
Moura.
 Ele acrescenta 
que os atendimentos são 
realizados de forma mais 
assertiva, evitando filas. 
“Isso só é possível devido 
a inúmeras parcerias esta-
belecidas com os órgãos 
do Governo do Estado que 
prestam estes serviços à 
sociedade”, explicou.
DOAÇÃO DE SANGUE

 Com uma média 
de 8.400 atendimentos por 
mês, e mais de 58 mil agen-
damentos no primeiro se-

mestre deste 
ano, marcar 
o horário de 
forma online 
para doação 
de sangue é 
rápido e prá-
tico.
 H á 
duas opções: 
através do 
portal PIÁ, 
n o  q u a l  é 
preciso digi-
tar “doação 
de sangue” e 
clicar no ser-
viço Agendar 
Doação de 
Sangue no 
Hemepar. O 
agendamento também é 
oferecido diretamente no 
site do Hemepar. Basta 
clicar AQUI.
 “O s is tema de 
agendamento veio para 
somar. Contribuiu significati-
vamente na organização do 
nosso processo de trabalho 
para agilidade no atendi-
mento ao doador. O horário 
de atendimento marcado, 
em tempos de pandemia, 
eliminou a aglomeração 
de pessoas e possibilitou 
um atendimento de maior 
qualidade aos doadores”, 
reforçou a chefe de Divisão 
de Hemoterapia da Heme-
par, Renata Pavese.

2ª VIA FÁCIL

 Para quem já teve 
seus dados digitalizados no 
Instituto de Identificação do 
Paraná (IIPR) ou no Detran/
PR, é possível fazer a 2ª via 
da Carteira de Identidade de 
forma online, com a opção 
de manter a foto da 1ª via 
ou de atualizá-la de forma 
remota pelo celular ou com-
putador.
 Basta acessar o 
sistema no site www.poli-
ciacivil.pr.gov.br > serviços 
da PCPR > Carteira de Iden-
tidade > agendamento > 2ª 
Via Fácil, ou diretamente 
AQUI. Quando o documento 
estiver pronto deve ser reti-
rado de forma presencial.

EMPREGO
 Fornecido em 115 

Agências do Trabalhador, 
o Sistema de Agendamen-
to (Procura de Emprego) 
totalizou 94,5 mil atendi-
mentos de janeiro a julho 
deste ano – uma média de 
13,2 mil por mês. Trabalha-
dores com mais de 16 anos 
podem acessar o sistema 
no site da Secretaria da 
Justiça, Família e Trabalho, 
escolher o município para 
atendimento, a data e o 
horário disponíveis. Depois, 
é só comparecer à unidade 
escolhida para consultar os 
postos de trabalho oferta-
dos.
 Para utilizar o Sis-
tema de Agendamento do 
Trabalhador para Seguro-
-Desemprego o primeiro 

passo é bai-
xar o aplica-
tivo da Car-
teira de Tra-
balho Digital, 
d isponível 
para iOS e 
Android, fa-
zer o cadas-
tro e habilitar 
o  S e g u r o 
Desempre-
go. Depois, 
basta entrar 
AQUI para 
marcar um 
horário na 
Agência do 
Trabalhador 
da sua cida-
de.

 Com a documen-
tação necessária (consulte 
aqui), comparecer na data 
e local agendados para 
confirmar o pedido de Se-
guro Desemprego. O prazo 
de solicitação é de 7 a 120 
dias corridos, a contar do 
dia seguinte à data do afas-
tamento (último dia efetiva-
mente trabalhado). No caso 
da modalidade Empregado 
Doméstico, o prazo é de 7 
a 90 dias corridos, a con-
tar do dia seguinte à data 
do afastamento (último dia 
efetivamente trabalhado).
 O serviço está ha-
bilitado em 226 Agências 
do Trabalhador. Este ano, 
foram realizados, em média, 

13,1 mil agendamentos por 
mês, somando cerca de 91 
mil solicitações, contabili-
zando o mês de julho.

PERÍCIA
 Já os servidores 
do Estado podem solicitar 
o requerimento para afasta-
mento por licença médica de 
forma não presencial neste 
LINK. A partir do preenchi-
mento de algumas informa-
ções pessoais e profissio-
nais, e de anexar o atestado 
médico (e eventuais exames 
comprobatórios, se houver), 
a solicitação é enviada para 
a chefia médica.
 D e p o i s ,  é  s ó 
aguardar a resposta, que 
pode ser deferimento ou 
indeferimento, ou pedido 
de complementação da do-
cumentação apresentada. 
Por mês, são feitas cerca 
de 165 solicitações.
 “O Estado tem 
usado da melhor maneira 
possível as ferramentas 
tecnológicas que temos à 
nossa disposição e o reque-
rimento para licença médica 
é um exemplo. A pandemia 
fez com que realizar certas 
tarefas online se tornasse 
ainda mais necessário e, 
através da parceria com a 
Celepar, conseguimos criar 
um modo seguro e eficiente 
para que os servidores pos-
sam solicitar afastamento 
médico”, ressaltou o se-
cretário da Administração 
e da Previdência, Marcel 
Micheletto.

Fonte: www.aen.pr.gov.br


