
jornal da cidade • edição 1708 • 20 de Agosto de 2018.

Editora Grandes Sertões Veredas Ltda.
Redação e Administração: R. São Paulo, 951 - Sertanópolis - PR

CNPJ 04.321.967/0001-26 - Cx. Postal 80 - CEP 86170-000
Fones (43) 3232-2568 - 9 9963-7000 (Tim WhattsApp) - 9 9110-2568

www.jornaldacidade.net.br • E-mail: jornal.dacidade@bol.com.br

As matérias e artigos assinados não expressam necessáriamente a opinião dos editores deste jornal e são 
de responsabilidade de seus autores.

As fotos e textos das matérias não podem ser reproduzidos sem consentimento por escrito da Editora e 
constituem violação de direitos autorais.

Editor e Jornalista Responsável: Getulio V. Soares - Registro Profi ssional 10776/PR
Diretora Comercial: Fabiane Framarin Soares

Filiado ao Sindicato dos Jornalistas Profi ssionais de Londrina, APJOR e FENAJ
Edição comercial impressa no Parque Gráfi co da Folha de Londrina

Tiragem: 5.000 exemplares
O Diário Ofi cial é impresso em Parque Gráfi co próprio com tiragem de 1.000 exemplares impressos e 

postagem diária no site do jornal.

"Dia D" de vacinação imuniza mais de 6.600 crianças
 No último sába-
do (18), mais de 6.600 
crianças foram imuni-
zadas contra o vírus do 
sarampo e a paralisia 
infantil durante o "Dia 
D" da campanha nacio-
nal. Somadas todas as 
Unidades Básicas de 
Saúde da zona urba-
na, foram imunizadas 
6.613 crianças de 12 
meses a menores de 
5 anos contra a Polio-
mielite e distribuídas 

6.746 doses contra o 
sarampo. Além disso, os 
profi ssionais de saúde 
aproveitaram para atu-
a l i - zar a carteirinha 

dos pequenos e 
aplicar outras 

2.963 do-
ses con-

tra outras doenças. 
 Com a abertura 
das unidades de saú-
de no fi nal de semana, 
a Secretaria Municipal 
de Saúde conseguiu 
atingir quase 50% do 
público-alvo da campa-
nha. Até o momento, a 
cobertura vacinal geral 
mostra que foram apli-
cadas 12.936 doses 
contra o sarampo, o 
que representa 49,45% 
da meta atingida e ou-
tras 12.844 vacinas fo-
ram aplicadas contra 
a paralisia infantil, ou 
seja, 49,10% das crian-
ças entre 12 meses e 
5 anos incompletos 
receberam a imuniza-
ção em Londrina.
 Segundo o se-

cretário municipal de 
Saúde, Felippe Ma-
chado, os números 
demonstram uma par-
ticipação mais efetiva 
da população, porém 
os trabalhos de busca 
ativa nas escolas mu-
nicipais e nos Centros 
Municipais de Educação 

Infantil (CMEI) vão con-
tinuar até o dia 31 deste 
mês, quando se encerra 
a campanha. Até sexta-
feira (17), 90 unidades 
escolares já haviam sido 
visitadas pelos profi ssio-
nais de saúde. 
 "Só no Dia D fi -
zemos aproximadamen-
te 25% da nossa meta, o 
que foi muito produtivo. 
Era possível para apli-
car mais vacinas nesse 
dia, porque estávamos 
com equipes prepa-
radas para isso, mas 
conseguimos atingir um 
patamar geral de prati-
camente 50% de cober-
tura. Considerando que 
existem duas semanas 
para o término da cam-
panha, nós iremos bus-
car agora os 50% que 
nos faltam ou, pelo me-
nos, os 45% restantes", 
disse. 
 Até o fi nal de 
agosto, todas as Uni-
dades Básicas de Saú-
de de Londrina estarão 
abertas para a vacina-
ção contra o sarampo, 

paralisia infantil e de-
mais imunizações cons-
tantes no calendário 
vacinal. Para isso, basta 
que os pais e respon-
sáveis pelas crianças 
procurem a UBS mais 
próxima de sua casa, 
de segunda a sexta-fei-
ra, conforme o horário 
de trabalho da unidade, 
que pode ser consultado 
no site da Prefeitura de 
Londrina. 
 A meta é imuni-

zar pelo menos 95% do 
público-alvo, que são as 
crianças entre 12 meses 
a menores de 5 anos. 
Em Londrina, elas so-
mam 26 mil ao todo. Isto 
é necessário para pre-
venir que doenças antes 
erradicadas não sejam 
reinseridas no Municí-
pio. Até o momento, o 
Paraná não registrou 
nenhum caso positivo 
de sarampo, mas a do-
ença já foi constatada 

em diversas localidades 
do país, como em São 
Paulo, Rio Grande do 
Sul, Amazonas, Rorai-
ma, Rio de Janeiro, Pará 
e Rondônia. 
 A dose concedi-
da durante a campanha 
é tríplice viral, que en-
globa a prevenção do 
sarampo, caxumba e 
rubéola. Além dela, os 
pequenos estão rece-
bendo um reforço contra 
a paralisia infantil.Municipais de Educação 
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Etanol cai em 20 Estados e no DF; preço médio recua 1,56% no País

 Os preços do 
etanol hidratado recu-
aram nos postos de 20 
Estados brasileiros e no 
Distrito Federal na se-
mana passada, segundo 
levantamento da ANP 
(Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis) compi-
lado pelo AE-Taxas. Em 
outros quatro Estados - 
Amazonas, Rio Grande 
do Norte, Rondônia e 

Tocantins - houve alta e 
no Piauí os preços não 
variaram. No Amapá 
não foi feita a avaliação. 
 Na média dos 
postos brasileiros pes-
quisados pela ANP hou-
ve queda de 1,56% no 
preço do etanol na se-
mana passada. Em São 
Paulo, principal Estado 
produtor e consumidor, 
a cotação média do hi-
dratado recuou 1,58% 

sobre a semana ante-
rior, de R$ 2,462 para 
R$ 2,423 o litro. No 
período de um mês os 
preços do combustível 
caíram 6,74% nos pos-
tos paulistas. A maior 
queda porcentual entre 
todos os avaliados, de 
2,85%, foi no Rio de Ja-
neiro e a maior alta no 
preço do biocombustível 
na semana passada, de 
1,16%, foi em Rondônia. 

 Além de São 
Paulo, no período de um 
mês os preços do etanol 
caíram em 22 Estados 
e no Distrito Federal, 
o destaque no período 
com recuo de 7,92%. Na 
média brasileira o preço 
do etanol pesquisado 
pela ANP acumulou que-
da de 5,77% na compa-
ração mensal.
 O preço mínimo 
registrado na semana 
passada para o etanol 
em um posto foi de R$ 
1,897 o litro, em São 
Paulo, e o máximo indi-
vidual fi cou de R$ 4,790 
o litro, no Rio Grande 
do Sul. São Paulo tem 
também o menor preço 
médio estadual, de R$ 
2,423 o litro, e o maior 
preço médio ocorreu 
nos postos do Acre, de 
R$ 3,985 o litro. 
 Gasolina 
 O valor médio 
da gasolina vendido 
nos postos brasileiros 
recuou em 21 Estados 
brasileiros na semana 
passada, segundo da-

dos da ANP, compilados 
pelo AE-Taxas. Em cin-
co outras unidades da 
Fderação houve alta e 
em Rondônia os preços 
não variaram entre as 
semanas. 
 Na média nacio-
nal, os preços médios 
recuaram 0,47% entre as 
semanas, de R$ 4,461 
para R$ 4,440. Em São 
Paulo, maior consumidor 
do País e com mais pos-
tos pesquisados, o litro da 
gasolina caiu 0,31% na 
semana passada, de R$ 
4,221 para R$ 4,208, em 
média. No Rio de Janeiro, 
o combustível saiu de R$ 
4,933 para R$ 4,875, em 
média, baixa de 1,18%. 
Em Minas Ge-
rais houve recuo 
no preço médio 
da gasolina de 
0,25%, de R$ 
4,735 para R$ 
4,723 o litro. 
 Va n t a -
gem 
 Os pre-
ços médios do 
etanol seguem 

vantajosos sobre os da 
gasolina nos cinco Es-
tados entre os maiores 
produtores do País - São 
Paulo, Minas Gerais, Pa-
raná, Goiás e Mato Gros-
so - e o uso do bicombus-
tível é também favorável 
no Rio de Janeiro, curio-
samente o maior produ-
tor brasileiro de petróleo. 
O levantamento da ANP 
compilado pelo AE-Taxas 
considera que o etanol de 
cana ou de milho, por ter 
menor poder calorífi co, 
tenha um preço limite de 
70% do derivado de pe-
tróleo nos postos para 
ser considerado vantajo-
so. 

 Em Mato Gros-
so, o hidratado é vendido 
em média por 55,37% do 
preço da gasolina, em 
São Paulo por 57,58%, 
em Minas Gerais a 
59,86% e em Goiás em 
60,01%. No Paraná a pa-
ridade está em 62,91% 
e no Rio de Janeiro em 
67,10%. Na média bra-
sileira, a paridade é de 
59,59% entre os preços 
médios do etanol e da ga-
solina, também favorável 
ao biocombustível. 
 A gasolina é 
mais vantajosa em Rorai-
ma, com a paridade de 
90,04% para o preço do 
etanol.


