
regras do trânsito, existe um item de segurança que não 
pode faltar: a empatia. “É ela que nos faz pensar duas ve-
zes, ou quantas mais forem necessárias, antes de colocar 
a vida de alguém em risco”, disse.
 Ele reforçou que no trânsito, não existe “vai cuidar 
da sua vida”. "Todos cuidam de todos. O maior protege 
o mais vulnerável e todos assumem responsabilidades. 
Alertar alguém sobre os perigos da rua não é intromissão, 
mas preocupação", arrematou.

INTERIOR
 As unidades do Detran pelo Interior do Estado 
desenvolveram atividades em parceria aos órgãos mu-
nicipais e a Polícia Militar (PM). Foram realizadas blitzes 
educativas, ações em escolas e passeios ciclísticos.

CONTRAN
 A data foi estabelecida com a criação do Código 
de Trânsito Brasileiro, em 1997, unindo órgãos e entidades 
que integram o Sistema Nacional de Trânsito em prol do 
mesmo objetivo: salvar vidas. O tema de 2021, estabe-
lecido pelo Conselho Nacional de Trânstio (Contran), foi 
“No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”.

SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
04/10/21..................R$ 160,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
04/10/21..................R$ 89,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
04/10/21..................R$ 89,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Começo de semana com muitas 
nuvens e ainda com previsão de chu-
vas na região do Paraná. Com isso, 
o cenário de tempo instável e sujeito 
à chuva ainda persiste, porém, dimi-
nuindo gradualmente ao longo do dia. 
Mínima:  12°C em Curitiba
Máxima: 25°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Operações do Pix à noite terão limite 
de R$ 1 mil a partir de hoje

 
A p a r t i r 

de hoje (4), as 
transferências e pa-

gamentos feitos por pesso-
as físicas entre as 20h e as 
6h terão limite de R$ 1 mil. 
A medida foi aprovada pelo 
Banco Central (BC) em se-
tembro, com o objetivo de 
coibir os casos de fraudes, 

seques-
t r o s  e 

r o u b o s 
noturnos.

 As contas 
de pessoas jurídi-

cas não foram afetadas 
pelas novas regras. A res-
trição vale tanto para tran-
sações por Pix, sistema de 
pagamento instantâneo, 
quanto para outros meios 
de pagamento,  como 
transferências intraban-
cárias, via Transferên-
cia Eletrônica Disponível 
(TED) e Documento de 
Ordem de Crédito (DOC), 

pagamentos de boletos e 
compras com cartões de 
débitos.
 O cliente pode-
rá alterar os limites das 
transações por meio dos 
canais de atendimento 
eletrônico das instituições 
financeiras. No entanto, os 
aumentos serão efetiva-
dos de 24 horas a 48 horas 
após o pedido, em vez de 
ser concedidos instantane-
amente, como era feito por 
alguns bancos.
 As inst i tu ições 
financeiras também de-
vem oferecer aos clientes 

a possibilidade de definir 
limites distintos de movi-
mentação no Pix durante 
o dia e a noite, permitindo 
limites mais baixos no pe-
ríodo noturno. Ainda será 
permitido o ca-
dastramento pré-
vio de contas que 
poderão receber 
Pix acima dos li-
mites estabele-
cidos, mantendo 
os limites baixos 
para as demais 
transações.
 N a  s e -
mana passada, o 

BC estabeleceu medidas 
adicionais de segurança 
para o sistema instantâ-
neo de pagamentos, que 
entrarão em vigor em 16 
de novembro. Uma delas é 

o bloqueio do recebimento 
de transferências via Pix a 
pessoas físicas por até 72 
horas, caso haja suspeita 
de que a conta beneficiada 
seja usada para fraudes.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Na Semana Nacional de Trânsito, ações educativas do 
Detran-PR impactam 20 mil pessoas

 Durante a Semana Nacional de Trânsito, o De-
partamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) celebrou a 
data com ações educativas como blitzes, palestras, teatros 
e distribuição de materiais para motoristas, pedestres e 
ciclistas com o intuito de levar reflexão sobre o comporta-
mento correto no trânsito. As atividades ocorreram de 18 
a 25 de setembro.
 “Nossas ações foram intensificadas durante esse 
período com várias abordagens educativas. Este ano 
contamos também com eventos digitais como palestras, 
bate-papos, lives e podcasts. A intenção foi de levar a 
reflexão da prudência e responsabilidade no trânsito a 
diversas pessoas e nas mais variadas modalidades”, disse 
o diretor-geral do Detran-PR, Wagner Mesquita.
 Foram 91 ações em diversos pontos do Estado 
que impactaram aproximadamente 20 mil paranaenses 
presencialmente, contando com parceiros como a Polícia 

Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar e demais enti-
dades. Algumas atividades foram realizadas dentro das 
unidades do Detran, como orientações aos cidadãos e 
entrega de materiais.
 As ações digitais contaram com lives dos seguin-
tes temas: Mobilidade do Amanhã, As Iniciativas da Ciclo-
mobilidade e A Influência do Código de Trânsito Brasileiro 
na Mobilidade Urbana. Também foram publicadas dicas e 
curiosidades nas redes sociais oficiais da autarquia, além 
de oito podcasts sobre temas variados.

CAMPANHA
 Este ano o Detran-PR apresentou como tema da 
campanha “Quando um cuida do outro, todos cuidam do 
trânsito”, com o foco nos cuidados e deveres da população 
nas ruas e rodovias. Cuidados simples, como colocar o 
cinto ou o capacete, fechar a viseira, atravessar na faixa ou 
conferir se há animais atravessando a rua, podem salvar 

vidas.
 Segundo Wagner 
Mesquita, além de seguir 
as leis e cumprir todas as 

 Pesquisadores das 
universidades estaduais do 
Paraná realizaram um estu-
do sobre o novo coronavírus 
que ajuda a compreender 
como os sistemas naturais 
de defesa do organismo 
humano reagem à Covid-19. 
A pesquisa destaca a inte-
ração do genoma do vírus 
e dos pacientes acometidos 
pela doença.

 O estudo envolveu 
a revisão de cerca de 90 
trabalhos científicos, pu-
blicados até julho de 2021, 
relacionados às variantes 
do novo coronavírus (Sars-
-CoV-2) em países como 
Estados Unidos, Inglaterra, 
Irã, Itália e Suíça, entre ou-
tros.
 Entre os resultados, 
foi possível classificar os 
grupos de risco de pessoas 
infectadas para além da 
idade e das comorbidades 

associadas a outras doen-
ças.
 A doutora em Ge-
nética Ilce Mara de Syllos 
Cólus, que atua como pro-
fessora no Departamento 
de Biologia Geral do Centro 
de Ciência Biológicas (CCB) 
da UEL, explica que o DNA 
humano passou por muitas 
mutações ao longo da evo-
lução, fixando algumas des-

sas alterações nos genes, 
que são os responsáveis 
pelas características físicas 
e biológicas das pessoas.
 “O mapeamento 
das variações genéticas 
relacionadas à infecção pelo 
novo coronavírus eviden-
cia, em parte, o fato de as 
pessoas reagirem de forma 
diferente à doença, ou seja, 
a genética dos pacientes 
influencia significativamen-
te na forma como o corpo 
reage à Covid-19”, pontua a 

pesquisadora.
 Ela esclarece que 
as principais variantes ge-
néticas presentes nos ge-
nomas dos pacientes são, 
particularmente, focadas nos 
genes ACE2, responsável 
pela regulação da pressão 
arterial do corpo humano; 
e TMPRSS2, referente à 
entrada e disseminação viral. 
Essas variantes impactam 
na predisposição à infecção 
do vírus e na gravidade da 
doença.
 Para a doutora 
em Genética Toxicológica, 
professora Juliana Mara 
Serpeloni, que também 
atua no Departamento de 
Biologia Geral do CCB da 
UEL, entender as variações 
genéticas do vírus e das 
pessoas é importante para 
o monitoramento e controle 
da doença.
 “As variantes in-
fluenciam diretamente na 
taxa de infecção, na quan-
tidade de vírus que adentra 
nas células humanas, na 
capacidade de o vírus esca-
par do sistema imunológico 
e nas manifestações clínicas 
da doença”, aponta.

GRUPOS DE RISCO
 Aspectos como 
faixa etária e comorbidades 
são insuficientes para expli-
car a patologia e as reações 

da doença no organismo 
humano. Por isso, as va-
riantes genéticas descritas 
na pesquisa e os fatores 
moleculares envolvidos na 
interação genômica entre 
vírus e paciente favorecem 
a definição dos grupos de 
risco.
 O estudo sugere a 
avaliação de hábitos como o 
tabagismo e o consumo de 
álcool, assim como fatores 
genéticos dos pacientes, 
para melhor classificação 
dos grupos de risco – tam-
bém chamados de popula-
ções-chave para a dinâmica 
da pandemia e resposta ao 
vírus.
 Os resultados de-
monstram, ainda, que o tipo 

sanguíneo influencia nas 
reações fisiológicas das pes-
soas: o tipo “A”, por exemplo, 
apresenta mais risco de in-
fecção, enquanto o tipo “O” 
apresenta menos risco.
 A pesquisa também 
constatou que infectividade e 
letalidade não estão direta-
mente relacionadas. A letali-
dade é alta se comparada a 
doenças de vírus da mesma 
família.

PARCERIA
 O estudo foi re-
alizado em parceria com 
pesquisadores das universi-
dades estaduais de Maringá 
(UEM), de Ponta Grossa 
(UEPG) e do Oeste do Pa-
raná (Unioeste); da Univer-
sidade Federal do Paraná 

(UFPR); da Universidade de 
São Paulo (USP); do Instituto 
de Pesquisa Pelé Pequeno 
Príncipe; e do Instituto para 
Pesquisa do Câncer de Gua-
rapuava (Ipec).

INTERNACIONAL
 A partir desse estu-
do, as pesquisadoras produ-
ziram ainda um artigo aca-
dêmico, publicado na revista 
holandesa Immunobiology 
– periódico centenário, consi-
derado referência na divulga-
ção de conteúdos científicos 
de imunobiologia, sorologia, 
hematologia, alergia, doenças 
infecciosas e transplantes.
 O trabalho está 
disponível no volume 226, 
edição 5, de setembro de 
2021.

Pesquisa do Paraná aponta que genética influencia 
impacto da Covid-19 nas pessoas

Estudo é de 
universidades 
estaduais do 

Paraná e outras 
instituições.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Fonte: www.aen.pr.gov.br


