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A UFPR e o combate ao covid -  Vacinas salvam vidas 

Estamos com a pandemia instalada no Brasil desde março de 2020, mais de 422 mil 

vidas foram perdidas no Brasil até o dia de hoje e aqui no Paraná 23.791, (dados do dia 

10/05). 

Todos os países realizam esforços na área de pesquisa para desenvolvimento de vacina 

e consequente produção em larga escala para imunizar a sua gente. 

No Brasil contamos com várias universidades públicas que tem esta possibilidade de 

desenvolvimento de pesquisas em vacinas de combate ao Coronavírus 19, porém a falta 

de recursos tem sido um grande impeditivo. 

 Temos certeza que os nossos professores e pesquisadores das Universidades Federais 

têm realizados estudos neste sentido. 

 A nossa Universidade Federal do Paraná vem desenvolvendo com sucesso o trabalho 

de pesquisa da vacina contra o Covid 19 e com o avanço esse imunizante que poderá 

estar disponível no ano de 2022. A vacina utilizará componentes nacionais e esta 

sendo totalmente desenvolvida pelos pesquisadores da UFPR. 

Este avanço, com o desenvolvimento e produção das vacinas, no Paraná representará 

a proteção aos milhões de brasileiros daqui do Paraná e de todos os outros estados.  

Serão milhares de vidas protegidas! 

Em reunião realizada com a UFPR e  bancada federal do Paraná (Câmara Federal e 

Senado), após a obtenção das informações, os parlamentares decidiram que serão 

destinados R$ 30 milhões das emendas parlamentares para o ano de 2022 para a 

UFPR. 

Nós , entidades abaixo assinadas , vimos a publico, apoiar e reforçar a tomada de 

decisão da Bancada Federal do Paraná e salientar que os nossos parlamentarem 

utilizem todas as prerrogativas legais que possuem para que esta decisão seja 

transformada em realidade. 

O povo tem urgência em receber vacinas, não podemos ficar a mercê dos percentuais 

vacinados até aqui executados por escassez de vacinas, em vários momentos a 

vacinação teve que ser interrompida.  

O total de 35.327.845 vacinados que receberam a 1ª dose equivale a: 16,68% da 

população brasileira. O total de 17.746.983 vacinados que receberam a 2ª dose 



equivale a: 8,38% da população brasileira. Aqui no Paraná , total de 1.051.923 

vacinados que receberam a 2ª dose equivale a: 9,13% da população do estado ( dados 

de 10/05/2021). 

 Segundo especialistas são necessários vacinar 70% da população com as duas doses 

de vacinas que hoje tem disponível no Brasil. Estamos longe desse índice, a vacina 

precisa chegar ao povo antes que o vírus. As vidas é o que importam!!! 

Todo apoio aos pesquisadores da nossa UFPR! 

Recursos do orçamento para pesquisa e desenvolvimento da vacina na UFPR! 

Bancada Federal do Paraná no Congresso Nacional os recursos precisam ser 

assegurados, a nossa gente precisa da vacina da UFPR. 

Vacinação já para todos, mulheres e homens, do nosso país!! 

 

Curitiba, 10 de maio de 2021. 

 

Federação das Mulheres do Paraná – FMPR 
União Brasileira de Mulheres/PR - UBM 
União das Mulheres de Pinhais - UMP  
Frente Feminista de Saúde 
Associação Reviver Down 
União dos Pais Pelo Autismo – UPPA 
União Paranaense dos Estudantes - UPE 
Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras/PR – CTB 
Federação dos Sindicatos de Servidores Públicos Municipais e Estaduais 
do Paraná – FESMEPAR  
União Geral do Trabalhadores/PR – UGT 
 
 

 
 

 

 


