
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
08/09/21..................R$ 154,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
08/09/21..................R$ 86,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
08/09/21..................R$ 87,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Áreas de instabilidade associadas 
a passagem de uma frente fria sobre 
o Paraná, ocasionam pancadas de 
chuvas com descargas atmosféri-
cas e rajadas de vento moderadas 
a fortes.
Mínima:  15°C em Curitiba
Máxima: 37°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Polícia Militar acompanha atos públicos no Paraná e garante 
tranquilidade durante o dia
 A presença osten-
siva da Polícia Militar foi 
maciça em todo o Estado 
por conta dos atos públicos 
desta terça-feira (07), Dia 
da Independência. A au-
tuação preventiva foi para 
garantir o direito de mani-
festações que tomaram as 
ruas das principais cidades 
paranaenses. Ao longo do 
dia, os atos ocorreram de 
maneira pacífica, e até às 
18 horas não houve nenhu-
ma ocorrência relacionada 
às manifestações. Em vá-
rias cidades do Estado, in-
clusive na Capital, as equi-
pes policiais prosseguem 
nas ruas acompanhando a 
dispersão do público, ou os 
atos onde eles ainda estão 
acontecendo.
 De acordo com o 
comandante-geral da PM, 
coronel Hudson Leôncio 
Teixeira, o foco da atuação 
foi justamente a prevenção 
de crimes e evitar confron-
tos. Ele explica que a insti-
tuição fez um planejamen-

to específico para este dia, 
visando o bem-estar de 
todos. “A Corporação está 
acompanhando os atos 
públicos que ocorrerem 
na terça-feira, em todo o 
Estado, para garantir o di-
reito de manifestação para 
os grupos manifestantes 
e também a segurança 
das demais pessoas que 
não estão envolvidas nos 
protestos, mas precisam 
circular de um local a ou-
tro”, disse.
 As informações 
prel iminares apontam 
que nos atos públicos que 
ocorreram ao longo do dia 
em vários municípios não 
houve registro de ocorrên-
cias. “O mais importante é 
que, até o momento (18h), 
a PM conseguiu se fazer 
presente e os atos estão 
pacíficos”, afirma o coronel 
Hudson.
 A PM também fez 
um planejamento com re-
forço de policiamento por 
conta do feriado, inclusive 

no Litoral e nas costas 
Oeste e Noroeste do Es-
tado, com maior presença 
nas áreas urbanas e rodo-
viárias, com um trabalho 
do setor de Inteligência so-
bre os locais que possam 
ocorrer bloqueio de via. 
Além disso, em Curitiba, 
a PM também está acom-
panhando os atos como 
já tem ocorrido em outros 
momentos.
 “Continuaremos 
acompanhando os atos 
até que eles finalizem, 
pois apesar de um menor 
número de pessoas nas 
ruas neste momento ainda 
ficaremos atentos e com 
reforço no policiamento 
mais algumas horas para 
que tudo termine bem”, 
destacou o coronel Renato 
de Oliveira Ribas Filho, 
responsável pelo policia-
mento nos atos de Curitiba, 
Região Metropolitana e 
Litoral. A presença da PM 
vai continuar por mais um 
tempo em outras regiões 

onde for necessário tam-
bém.
 Na Capital, os efe-
tivos das unidades ope-
racionais do 1º Comando 
Regional da PM monito-
raram a concentração de 
pessoas na Praça Nossa 
Senhora de Salete, no 
Centro Cívico, e na Pra-
ça Santos Andrade. As 
equipes de área recebe-
ram reforço das Rondas 
Ostensivas Tático Móvel 

(Rotam), da Rondas Os-
tensivas com Aplicação 
de Motocicletas (Rocam) 
e do Regimento de Polícia 
Montada (RPMon).
 O t râns i to  nos 
arredores das duas pra-
ças sofreu alterações e 
os policiais militares do 
Batalhão de Polícia de 
Trânsito (BPTran) atuaram 
em conjunto com os agen-
tes da Secretaria Municipal 
da Defesa Social e Trânsito 

para garantir a passagem 
de veículos que não parti-
cipavam dos atos públicos. 
Não houve registros de 
acidentes nestes locais. 
As equipes do Batalhão 
de Polícia de Choque (BP-
Choque) e do Batalhão 
de Operações Especiais 
(BOPE) também estiveram 
de prontidão para serem 
acionados somente caso 
fosse necessário.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Secretaria da Saúde alerta sobre 
importância da doação sangue

 Uma única bolsa 
de sangue pode salvar a 
vida de até três pessoas. 
Neste sentido, a Secretaria 
de Estado da Saúde reforça 
a importância da doação. O 
Centro de Hematologia e 
Hemoterapia do Paraná 
(Hemepar) é responsável 
pela coleta,  armazena-
mento e distribuição de 
sangue para 385 hospitais 
públicos, privados e filan-
trópicos, além de atender 
92,8% de leitos SUS. Para 
manter o estoque adequa-
do do banco de sangue 
são necessárias muitas 
doações. O ideal é que 
cada pessoa doe sangue 
pelo menos duas vezes ao 
ano. Homens podem doar 
sangue a cada 60 dias e, 

no período de 12 meses, 
até quatro doações, e mu-
lheres em um intervalo de 
90 dias, e no período de 12 
meses, até três doações.
 “O momento é de 
alerta, precisamos de do-
ação”, afirmou a diretora-
-geral do Hemepar, Liana 
Labre de Souza. “Nosso 
estoque de plaquetas e 
hemácias está muito baixo. 
E como a chegada de fe-
riados e finais de semana, 
a demanda aumenta, es-
pecialmente pelo número 
de acidentes. A ajuda da 
população é fundamental, 
podendo desta forma sal-
var vidas”. 
 De acordo com 
ela, neste período de 
pandemia, sem cirurgias 

eletivas e sem trauma, a 
instituição precisa de 110 
bolsas por dia; com trauma, 
o número passa para 130, 
e com cirurgias eletivas e 
trauma, a demanda chega 
a 180 bolsas de sangue.

PANDEMIA 
 Antes da pande-
mia, em 2018, foram cole-
tadas 184.406 bolsas, dos 
220.519 candidatos à doa-
ção. Em 2019 foram mais 
de 186 mil bolsas e 221.134 
candidatos. No ano pas-
sado o número caiu para 
170.090 bolsas de sangue 
coletadas e 199.341 can-
didatos à doação. Atual-
mente, até o final do mês 
de agosto a instituição con-
tabilizou 113.617 bolsas e 
131.175 candidatos nas 22 

unidades da Hemorrede. 
Na tentativa em melhorar 
os números de bolsas co-
letadas, o órgão adaptou 
todo o fluxo de atendimento 
para trazer segurança na 
prevenção da Covid-19 no 
momento da doação.
 O agendamento é 
online e o atendimento é fei-
to com oito pessoas a cada 
meia hora para evitar aglo-
merações, com utilização 
de álcool gel e profissionais 
que atuam no atendimento 
devidamente protegidos. 
As pessoas que já tiveram 
Covid-19 podem ajudar 
outros pacientes de uma 
forma bastante simples: 
doando plasma, um dos 
componentes sanguíne-
os. Essa parte líquida do 

sangue concentra grande 
quantidade de anticorpos 
que agem no combate à in-
fecção – é o chamado plas-
ma hiperimune ou plasma 
convalescente.

PARA DOAR
 Ter entre 16 e 69 
anos completos (menores 
de idade com autorização 
e presença do responsável 
legal) Observação: Duran-
te a vigência da pandemia, 
doadores acima de 59 anos 
completos deverão, prefe-
rencialmente, permanecer 
em suas residências, pesar 
no mínimo 51 quilos, estar 
descansado, alimentado e 
hidratado (evitar alimenta-
ção gordurosa nas quatro 
horas que antecedem a 
doação), apresentar docu-
mento oficial com foto (Car-
teira de Identidade, Cartei-
ra do Conselho Profissio-
nal, Carteira de Trabalho, 
Passaporte ou Carteira Na-

c ional  de 
Habilitação). Pessoas imu-
nizadas contra a Covid-19 
podem fazer doações de 
sangue normalmente, des-
de que aguardem o período 
estipulado para cada tipo 
de vacina.

APLICATVO
 O Hemogram é 
um aplicativo colaborativo 
desenvolvido pelo Instituto 
das Cidades Inteligentes 
com o objetivo de promo-
ver e incentivar a doação 
de sangue. A intenção é 
fortalecer o laço entre a 
população e as organiza-
ções de saúde que mantém 
os bancos de sangue, os 
postos de coleta e redes 
de distribuição vinculados 
ao Centro de Hematologia 
e Hemoterapia do Paraná 
(Hemepar) e está dispo-
nível nas plataformas do 
Google.

Fonte: www.aen.pr.gov.br


