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Cotidiano

PR receberá 53 mil vacinas da
covid para crianças até 2 anos
Envio do primeiro lote para esse público às regionais de Saúde deve acontecer até o fim da
próxima semana; Estado estima que essas doses poderão atender 17,8 mil crianças no Paraná
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O

Ministério da Saúde (MS) divulgou a programação de
envio do primeiro lote de vacinas contra a covid-19, da Pfizer BioNTech, para crianças de seis meses a dois
anos (2 anos, 11 meses e 29 dias). Neste
primeiro envio, será destinado ao Paraná 56,6 mil doses, a serem entregues
nesta sexta-feira (11). Até o momento,
a vacinação era indicada somente para
pessoas acima de três anos.
O voo LA-3270 desembarcará no
Aeroporto Afonso Pena, em São José
dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, às 7h. De lá, as doses
serão encaminhadas para o Centro de
Medicamentos do Paraná (Cemepar)
para conferência, armazenamento e
definição de logística para distribuição. A estimativa do Cemepar é que
estes imunizantes possam ser entregues para as 22 Regionais de Saúde
até o fim da próxima semana.
“O Paraná está preparado para
iniciar a imunização assim como esteve durante toda a campanha de
vacinação contra a covid-19”, afirmou o secretário estadual da Saúde,
Beto Preto. “O Estado conta com
a colaboração das equipes municipais da saúde e da população, sejam
pais, mães ou responsáveis, para que
levem essas crianças até um ponto de
vacinação e ajudem a reforçar a proteção contra o vírus”.

Neste momento, somente crianças de 6 meses a dois anos, com
comorbidades, devem receber o imunizante contra o coronavírus

DADOS

Mais de 40 óbitos foram registrados
Ainda segundo a ‘Nota Técnica’ do Ministério da Saúde, com base nos
dados analisados de incidência de casos e óbitos por covid-19, observase que o risco de casos graves da doença diminui com a redução da
faixa etária, porém o risco de agravamento aumenta em crianças menores de dois anos, chegando a ultrapassar a taxa de mortalidade do público entre três e 19 anos. No Paraná, desde o início da pandemia, foram
registrados 2.743.247 casos e 45.211 óbitos, destes 56.733 casos e 41 óbitos no público menor de três anos.

IMUNIZAÇÃO
Segundo a Nota Técnica nº
114/2022 do ‘Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis
(DEIDT)’ da Secretaria de Vigilância
em Saúde (SVS) do MS, o esquema
primário de vacinação deverá conter três primeiras doses, sendo que
as duas primeiras devem ser administradas com intervalo de quatro
semanas e a terceira dose após oito
semanas da segunda aplicação.
A recomendação do DEIDT é
vacinar, neste primeiro momento,
somente o público com comorbidades. A Secretaria da Saúde estima que o Paraná possua cerca de
377.704 crianças nesta faixa etária,
sendo que destas, aproximadamente 10% possuem algum tipo de comorbidade.
Assim, a Sesa solicitou ao Ministério da Saúde um quantitativo de
1,4 milhão de imunizantes para este
público. Com a remessa que chegará
ao Estado, com 53,6 mil doses, o Paraná conseguirá imunizar cerca de
17,8 mil crianças – assegurando as
três doses do esquema primário.
“Visto que estamos recebendo
uma pequena parcela do quantitativo necessário para atingir toda essa
faixa etária, vamos orientar os municípios que iniciem primeiramente
a vacinação de crianças com comorbidades e depois avançaremos para
a imunização do público em geral,
como já fizemos anteriormente”, explicou o secretário da Secretaria de
Estado da Saúde do Paraná.

Esquadrão da Vida promove corrida social em PG

giro rápido

Polícia investiga
organização em PG
A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou uma operação na manhã da
última quarta-feira (9), para cumprir oito ordens judiciais contra
uma organização criminosa envolvida em roubo de cargas. A ação foi
realizada simultaneamente em Curitiba, Mandirituba e Campo Magro,
na Região Metropolitana. O grupo
é suspeito de praticar dois roubos
em agosto e setembro, em Almirante Tamandaré e Ponta Grossa, respectivamente. Estima-se que o prejuízo seja de R$ 850 mil.
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Vila Velha oferece
passeios de bicicleta
Andar de bike é uma das atividades mais dinâmicas que se pode realizar. Em grupo ou individualmente, a experiência é considerada uma
terapia, ainda mais se o cenário da
pedalada for composto por natureza exuberante. Em virtude disso, o
Parque Vila Velha, em Ponta Grossa/PR, oferece como opção aos visitantes o Cicloturismo. Durante o
feriado de 15 de novembro (terçafeira), Proclamação da República, o
Parque Vila Velha funciona normalmente para as atividades de ciclismo.
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Evento está agendado para acontecer em 15 de novembro, durante
o feriado da Proclamação da República; inscrições estão abertas

A Associação Esquadrão da Vida
realiza pelo sétimo ano o ‘Resgatando Vidas na Corrida’, um evento dedicado a levar sensibilização e informação sobre as drogas para toda
a comunidade. A corrida acontece
em Ponta Grossa em 15 de novembro (terça-feira) e as inscrições estão
abertas.
A largada acontece às 8h, em
frente à sede administrativa do Esquadrão da Vida, localizado na avenida dos Vereadores, 850 – Oficinas.
O principal objetivo da instituição é
promover a saúde e falar sobre a temática da dependência química.
Ao fim do percurso, todos os
participantes ganharão medalha de

participação e a equipe organizadora premiará os primeiros colocados
da corrida com troféus personalizados. As premiações incluem a categoria geral, por idade e sexo. As crianças que participarem da corrida
também receberão medalha de participação.
PERCURSOS
São quatro possibilidades aos
participantes: 10 km - Até o Buffet Jeanines e retorna; 5 km - Até o Shopping Palladium e retorna; 3 km - Até
a feitinha do produtor e retorna; e
Corrida Kids - Estacionamento do
Esquadrão da Vida. Mais detalhes
estão no site do Jornal da Manhã.

Projete permite
ver detalhes da Lua
Nem o tempo parcialmente encoberto da última terça (8), impediu
os apaixonados pela Lua e pelas estrelas de apreciarem o céu de Ponta
Grossa. O projeto ‘Lua na UEPG’ realizou mais uma sessão noturna de
observação, na praça Santos Andrade. Nesta quinta-feira (10), os interessados pelo tema podem acompanhar uma miniexposição. Ela fica
aberta ao público no período das
13h às 21h. A exposição está localizada no Campus Central, na sala 108
do 1º andar do Bloco A.
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Casal é baleado na cabeça
em mercado de Ponta Grossa
Um relacionamento conturbado, que durante o caminho teve
uma briga judicial, confisco de bens,
medidas protetivas e uma prisão,
teve um ponto final de forma trágica nessa quarta-feira (9), em Ponta
Grossa. Uma mulher de 45 anos foi
presa após atirar contra o ex-companheiro em frente a um mercado
na região do Santa Paula; além do
homem, os tiros atingiram uma funcionária do mercado e ambos foram
levados em estado gravíssimo para
o Hospital Universitário Regional.

Após atingir o casal com seis
tiros, que acertaram a cabeça e o
tórax das vítimas, a suspeita permaneceu no local e foi presa pela Polícia Militar (PM). Ao ser ouvida na 13ª
Subdivisão Policial (13ª SDP), a mulher relatou que foi até o mercado,
que inclusive é alvo de uma disputa
judicial entre ela e o ex-companheiro, para buscar um acordo e dar fim
aos problemas entre os dois – que se
relacionaram durante quatro meses.
As informações são do advogado da
suspeita, César Gasparetto.

PUBLICAÇÃO LEGAL

Caso, registrado na região da
Santa Paula, mobilizou equipes
da Polícia Militar (PM) e do Samu

AVISO DE LICITAÇÃO
x Pregão Eletrônico n.º 144/2022
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios. Valor Máximo de R$
759.344,36 (setecentos e cinquenta e nove mil trezentos e quarenta e
quatro reais e trinta e seis centavos). Recursos do Tesouro. Recebimento
das propostas: até 8h30 do dia 29/11/2022. Início da Sessão Pública: às
9h30 do dia 29/11/2022. (Número da Licitação no Banco do Brasil:
972758 ± processo nº 031000). O Edital e seus anexos com as quantidades
e especificações completas dos produtos, bem como os resultados de todas
as fases desta licitação poderão ser consultado no site www.licitacoese.com.br - Informações complementares: www.comprasparana.pr.gov.br
± identificação do processo nº 2199/2022, e www.uepg.br
José Vladimir Gonçalves Cordeiro
Pregoeiro
Ponta Grossa, 09 de novembro de 2022.

