
• Mais um dia com elevadas temperaturas em todas as regi-
ões do estado, em particular se destaca a condição de valores 
acima dos 35 ºC e com baixos índices de umidade do ar nos 
setores entre o oeste e noroeste do estado. 
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
13/03/20................................. R$ 82,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
13/03/20.................................R$ 42,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
13/03/20................................. R$ 54,00

Fonte: Deral/Seab

Paraná tem 54 casos suspeitos, 
29 descartados e seis

confirmados para Covid-19
 O boletim da Secre-
taria de Estado da Saúde 
divulgado nesta quinta-feira 
(12) mostra que o panorama 
do coronavírus no Paraná é 
de 54 casos suspeitos, 29 
descartados e seis confirma-
dos. Os confirmados são de 
Curitiba (5) e Cianorte (1), 
dois descartados - Curitiba e 
Corbélia; e 12 novos suspei-
tos – Apucarana (1), Curitiba 
(7), Londrina (3) e Turvo (1).
 As informações ofi-
ciais podem ser acessadas 
através do boletim diário di-
vulgado no site da Secreta-
ria da Saúde. Os dados são 
compilados todos os dias até 
as 12h. Após este horário, 

qualquer nova informação 
será inserida no próximo bo-
letim.
 COE AMPLIAÇAO - 
Em reunião na tarde desta 
quinta-feira, o COE – Centro 
de Operações de Emergên-
cias, instalado desde o início 
de fevereiro para monitora-
mento e definições estraté-
gicas do coronavírus , infor-
mou que ampliará a atuação 
também para a dengue e fe-
bre amarela.
 A reunião foi acom-
panhada pelo coordenador 
do Centro de Apoio Opera-
cional das Promotorias de 
Proteção à Saúde Pública 
(CAOP) do Ministério Públi-

co do Paraná, Marco Antonio 
Teixeira, e pela assessora ju-
rídica do CAOP, Elaine Bue-
no Piekarki.
 “O momento é de 
congregação de esforços e a 
presença da instituição acon-
tece neste sentido”, disse 
o representante do MPPR, 
Marco Teixeira. Segundo ele, 
o Centro de Apoio Operacio-
nal das Promotorias de Pro-
teção à Saúde Pública tam-
bém acompanha a situação 
da dengue e da febre amare-
la, além do coronavírus e de 
outros agravos e situações 
que evolvam questões de 
saúde da população.

Fonte: aen.pr.gov.br

Termina hoje campanha de
vacina contra sarampo para 

crianças e jovens
 A campanha de va-
cinação contra o sarampo 
voltada para crianças e jo-
vens com idade entre 5 e 19 
anos termina nesta sexta-fei-
ra (13). Este é o público-alvo 
da Campanha Nacional de 
Vacinação contra a doença, 
iniciada em 10 de fevereiro, 
com a convocação de 3 mi-
lhões de pessoas dessa fai-
xa etária.
 O Ministério da Saú-
de informou que, até o iní-
cio do mês, 28.783 pesso-
as dessa faixa etária foram 
vacinadas. Outras 99,6 mil 
pessoas já tinham sido vaci-
nadas entre janeiro e o início 
da campanha.
 A pasta lembra que a 
principal medida de preven-
ção e controle do sarampo é 
a vacinação, que está dispo-
nível durante todo o ano nos 
42 mil postos de saúde do 
país. Para viabilizar a ação, o 
ministério encaminhou neste 
ano 3,9 milhões de doses 
da vacina tríplice viral, 9% a 
mais que o solicitado pelos 
estados.Este quantitativo é 
destinado à vacinação de ro-
tina, às ações de interrupção 
da transmissão do vírus e à 
dose extra chamada de dose 
zero para todas as crianças 
de seis meses a 11 meses e 

29 dias.
 A campanha de va-
cinação faz parte de uma 
estratégia nacional para in-
terromper a transmissão do 
sarampo e eliminar a circu-
lação do vírus. As duas pri-
meiras etapas ocorreram no 
ano passado. “As duas pri-
meiras etapas já ocorreram 
em 2019, com a realização 
de campanha de vacinação 
nacional, em outubro, de 
crianças de seis meses a 
menores de 5 anos de idade. 
A segunda etapa aconteceu 
em novembro para a popula-
ção de 20 a 29 anos”, infor-
mou o ministério.
 Ainda segundo a 
pasta, duas outras etapas 
de mobilização darão conti-
nuidade às ações em 2020, 
além da prevista para feve-
reiro: entre junho e agosto, 
para o público com idade en-
tre 20 a 29 anos; e em agos-
to, para a população de 30 a 
59 anos de idade.

Casos em 2019
 Segundo o Ministério 
da Saúde, em 2019 foram re-
gistrados 18,2 mil casos de 
sarampo em 526 municípios. 
Em São Paulo, foram regis-
tradas 14 mortes e uma em 
Pernambuco. O maior nú-
mero de casos também foi 

registrado em São Paulo, 16 
mil. 
 Com o retorno da do-
ença, o Brasil perdeu o sta-
tus de país livre do sarampo 
em 2019, concedido pela Or-
ganização Mundial da Saúde 
em 2016.

Sarampo
 O sarampo é uma 
doença altamente contagio-
sa, transmitida por meio da 
fala, da tosse e do espirro. 
Os principais sintomas são 
mal-estar geral, febre, man-
chas vermelhas que apare-
cem no rosto e vão descendo 
por todo o corpo, tosse, co-
riza e conjuntivite. A vacina 
é fornecida pelo Ministério 
da Saúde e está disponível 
gratuitamente em postos de 
saúde de todo o país.
 Quem apresentar 
doenças agudas febris mo-
deradas ou graves recomen-
da-se adiar a vacinação até 
modificação do quadro com 
o intuito de não se atribuir à 
vacina as manifestações da 
doença. Também não é in-
dicado o imunizante a quem 
recebeu imunoglobulina, 
sangue e derivados, trans-
plantados de medula óssea, 
e também a quem apresenta 
alergia ao ovo e gestantes.

Fonte: aen.pr.gov.br


