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D E  C U R I T I B A

Publicação de 
editais, atas e balanços? 

Entre em contato 
no tel.: (41) 3263-2002

Suspensos desde março, 
por conta das medidas de 
prevenção da covid-19, os 
mutirões de castração de 
cães e gatos por regional da 
cidade serão retomados a 
partir de agosto. Os tutores 
e protetores interessados 
podem fazer a inscrição dos 
seus animais a partir das 12h 
desta quarta-feira, dia 15, 
no site da Rede de Proteção 
Animal [bit.ly/prote8855].

A Regional Cajuru será a 
primeira a ser atendida e a 

A programação 
pode ser revista 
caso haja 
agravamento 
da pandemia 
da covid-19

Mutirões de castração 
voltam em agosto 

Covid-19 atingiu 
3% dos idosos 
residentes em asilos

A Secretaria Munici-
pal da Saúde (SMS) de 
Curitiba finalizou, na úl-
tima sexta-feira, dia 10 a 
testagem para covid-19 
de todos os idosos que 
residem nas 127 Insti-
tuições de Longa Per-
manência (ILPIs), antes 
chamadas de asilos. Do 
total de 2.237 idosos re-
sidentes nas instituições 
de Curitiba, 67 testaram 
positivo, ou seja, menos 

de 3%. “A testagem é im-
portante e faz parte do 
nosso monitoramento 
deste público, um dos 
mais vulneráveis para o 
novo coronavírus”, afir-
ma a superintendente 
de Gestão em Saúde, 
Flávia Quadros. Dos 
idosos que testaram 
positivo para covid-19, 
nove precisaram de in-
ternamento e oito mor-
reram. n

Grupo de risco

A Secretaria Municipal da Saúde implantou o projeto 
“Curitiba Protege e Cuida dos Idosos durante a Pandemia”

Lucilia Guimarães/SMCS

expectativa é preencher cerca de 12 
mil vagas até o fim do ano.

“Esse período em que promove-
mos as cirurgias apenas nas clínicas 
contratadas foi fundamental para 
revisão dos procedimentos para que 
possamos fazer tudo com o máxi-
mo de segurança para a população 
de Curitiba”, afirma a chefe da Rede 
de Proteção Animal da Prefeitura de 
Curitiba, Sueli Sasaoka.

A Regional Cajuru terá atendimen-
to durante todo o mês de agosto, ex-
ceto aos fins de semana. A estrutura 
será montada no Parque dos Pela-
deiros - fechado para circulação do 
público pelo município. “Buscamos 
locais que favoreçam o distancia-
mento entre as pessoas”, reforça Sueli. 
Bairro Novo e Pinheirinho também 
terão ações em agosto. Boa Vista, CIC, 
Boqueirão, Santa Felicidade e Matriz 
terão mutirões nos meses seguintes 
neste segundo semestre. Agendas são 
abertas sempre no dia 15 do mês an-
terior, a partir das 12h. n 

A expectativa é fazer 12 mil 
atendimentos até o fim do ano

Luiz Costa/SMCS


