
•  A segunda-feira está começando com chuvas acompa-
nhadas de algumas descargas elétricas entre as regiões 
noroeste e centro-oeste do estado. Nas demais regiões, 
muita nebulosidade com registros de chuvas fracas e 
isoladas.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
25/01/21............................... R$ 153,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
25/01/21.................................R$ 73,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
25/01/21................................. R$ 72,00

Fonte: Deral/Seab

Vacina chega a todas as regionais de Saúde em tempo recorde
 O Governo do 
Estado finalizou, no do-
mingo (24), a entrega 
das 86.500 doses da va-
cina desenvolvida pela 
Universidade de Oxford 
em parceria com o La-
boratório AstraZeneca 
para as 22 Regionais de 
Saúde do Paraná. Distri-
buída em tempo recorde, 
menos de oito horas, a 
distribuição deste segun-
do lote vai permitir que 
os 399 municípios do 
Paraná possam começar 
a aplicar os imunizantes 
contra a Covid-19 a partir 
das 8h desta segunda-
feira (25), em todas as 
1.850 salas de vacinação 
espalhadas pelo Estado.
 O primeiro lote, 
formado pelo imunizante 
CoronaVac do laborató-
rio chinês Sinovac em 
parceria com o Instituto 
Butantan, chegou aos 
municípios na sema-
na passada. De acordo 
com a Secretaria de Es-
tado da Saúde (Sesa), o 
processo de distribuição 
das 132.771 doses para 
todas as regionais levou 
cerca de 27 horas.
 “A vacina está à 
disposição de todos, em 
um processo muito rápi-
do coordenado pela Saú-
de do Paraná. Demonstra 
a preocupação do Gover-
no do Estado em fazer 
com que essa proteção 
chegue logo a todos os 
paranaenses possíveis”, 
afirmou o secretário de 
Estado da Saúde, Beto 
Preto.

 Desde que os 
imunizantes desembar-
caram no Aeroporto In-
ternacional Afonso Pena, 
em São José dos Pinhais 
(Região Metropolitana de 
Curitiba), por volta das 
23h15 de sábado (23), 
foram cerca de 15 horas 
até a chegada à última 
divisão da Sesa-PR, em 
Ivaiporã, no Vale do Ivaí.

DISTRIBUIÇÃO
 Logística que 
contou com o transpor-
te para o Centro de Me-
dicamentos do Paraná 
(Cemepar), em Curitiba, 
verificação do produto, 
divisão do estoque por 
regional e carregamento 
de caminhões e aerona-
ves com destino às 22 
subdivisões da secreta-
ria. O primeiro caminhão 
saiu do Cemepar com 
destino ao Aeroporto do 
Bacacheri às 6h30 deste 
domingo. Por volta das 
14h25, todas as regio-
nais já estavam abaste-
cidas com a vacina de 
Oxford.
 Algumas das 
seções, como as que 
representam as cidades 
da Região Metropolitana 
de Curitiba, Litoral, Irati, 
Francisco Beltrão e Cam-
po Mourão, por exemplo, 
terminaram o repasse 
para as prefeituras mu-
nicipais antes mesmo 
do meio-dia. “A vacina é 
a esperança. Ainda não 
são na quantidade que 
nós esperamos, mas te-
mos certeza que o Minis-
tério da Saúde irá regula-

rizar para que não exista 
gargalos nesta distribui-
ção”, destacou Beto Pre-
to.
 Além da saída 
das cargas de Curitiba 
para o interior do Estado, 
no Aeroporto do Baca-
cheri, o secretário acom-
panhou pessoalmente a 
chegada dos imunizan-
tes em seis regionais: 
Francisco Beltrão, Foz 
do Iguaçu, Cascavel, To-
ledo, Maringá e Apucara-
na. Em todas as cidades, 
ele reforçou o pedido 
para tratar os profissio-
nais da linha de frente 
com prioridade absoluta. 
“Gente que está há mais 
de dez meses cuidando 
dos outros, se dedicando 
ao máximo para contor-
nar os efeitos desta do-
ença tão devastadora”, 
disse.

TERCEIRO LOTE
 O secretário dis-
se ainda que o processo 
de vacinação ganhará 
ainda mais agilidade nos 
próximos dias. Segun-
do ele, está programado 
pelo Ministério da Saúde 
a divisão de outras 900 
mil doses de CoronaVac 
entre todos os estados 
do País e o Distrito Fede-
ral ainda nesta semana. 
A estimativa, afirmou o 
secretário, é que aproxi-
madamente 40 mil doses 
sejam encaminhadas 
para o Paraná.
 “Outras 3,9 mi-
lhões de doses imuni-
zantes, também desen-
volvidas pelo laboratório 

chinês Sinovac, devem 
chegar até o fim do mês”, 
afirmou. “Queremos que 
o fluxo seja contínuo, 
sem interrupções”.
 O lote integra 
as 4,8 milhões de doses 
emergenciais autoriza-
das pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) na sexta-feira 
(22). No total, confirmado 
os números da tercei-
ra remessa, o Paraná 
vai contabilizar cerca de 
600 mil doses. “Dá para 
garantir a vacinação dos 
mais de 272 mil profissio-
nais da saúde que temos 
no Paraná”, destacou 
Beto Preto.

DA ÍNDIA PARA 
O PARANÁ

 A remessa com 
pouco mais de 86 mil do-
ses é a parte que cabe ao 
Paraná dos 2 milhões de 
imunizantes importadas 
do Instituto Serum, um 
dos centros da AstraZe-
neca para a produção da 
vacina na Índia. Ela vai 
ampliar o alcance da pro-
teção ao chamado grupo 
prioritário, formado por 
profissionais de saúde, 
pessoas em Instituições 
de Longa Permanência 
para Idosos (ILPI), pes-
soas com deficiência 
severa e indígenas. A 
definição de prioridade 
segue o Programa Na-
cional de Imunização, do 
Governo Federal.
 A diferença entre 
as vacinas CoronaVac e 
AstraZeneca, explicou 
Beto Preto, se dá em 

relação ao prazo de apli-
cação entre uma dose e 
outra, já que ambas pre-
veem duas imunizações.
 Enquanto a Co-
ronaVac necessita de 
três semanas, a vacina 
de Oxford pede espaço 
de quatro meses. Assim, 
o primeiro lote, formado 
pelo imunizante da Sino-
vac, foi dividido em duas 
partes iguais, garantin-
do as duas doses para 
quem for receber.
 No caso da As-
traZeneca será usada to-
das as vacinas para pes-
soas diferentes, já que 
estão previstas a chega-
da de novas remessas ao 
Paraná neste intervalo de 
120 dias. Ou seja, consi-
derando a taxa de 5% de 
descarte, mais de 80 mil 
paranaenses receberão 
a primeira dose agora.
 O armazena-
mento de todos os imu-
nizantes está sendo feito 
no  Cemepar, que conta 
com ampla estrutura de 
freezers e câmaras frias, 
além de questões de se-
gurança.

PLANO
 Segundo o Plano 
Estadual de Vacinação 
contra a Covid-19, que 
segue a mesma linha 
do Programa Nacional 
de Imunização (PNI) do 
Ministério da Saúde, na 
primeira etapa da vaci-
nação serão imunizados 
profissionais da saúde 
que aplicarão as vaci-
nas, pessoas com mais 
de 60 anos que residem 
em Instituições de Longa 
Permanência para Idosos 
(ILPI) e os profissionais 

que atuam nos locais,  
população indígena, pes-
soas com deficiência se-
vera e trabalhadores que 
atuam em unidades de 
saúde que atendem pa-
cientes com suspeita ou 
confirmação da infecção 
pelo novo coronavírus.
 A definição de 
grupos prioritários seguiu 
critérios do Ministério da 
Saúde, como tempo de 
contato (ou exposição) 
com os pacientes infec-
tados pela Covid-19 e 
pessoas com maior risco 
de complicações pela in-
fecção causada pelo Sar-
s-CoV-2.
 Na sequência, o 
Estado planeja vacinar 
pessoas com 80 anos ou 
acima desta idade, pes-
soas entre 75 e 79 anos 
e assim sucessivamente, 
até aqueles que têm ida-
de variando entre 60 e 64 

anos. Com a quantidade 
de doses disponibiliza-
das, seguindo a ordena-
ção por grupos prioritá-
rios, a previsão é vacinar 
o total de 4.019.115 pes-
soas até maio de 2021. 
A vacinação ocorrerá de 
acordo com o recebimen-
to dos imunizantes, de 
forma gradual e escalo-
nada.
 O Paraná tem 
1.850 salas de vacina-
ção nos 399 municípios. 
A quantidade de locais 
varia em cada cidade de 
acordo com o tamanho 
da população. Os muni-
cípios são responsáveis 
pela gestão dos profis-
sionais para aplicação 
das doses da vacina.

QUANTIDADE POR 
REGIONAL 

 As doses da va-
cina da AstraZeneca para 
cada Regional de Saúde:

 1ª RS – Paranaguá – 1.730
 2ª RS – Metropolitana – 28.530
 3ª RS – Ponta Grossa – 4.090
 4ª RS – Irati – 920
 5ª RS – Guarapuava – 2.610
 6ª RS – União da Vitória – 990
 7ª RS – Pato Branco – 1.690
 8ª RS – Francisco Beltrão – 2.570
 9ª RS – Foz do Iguaçu – 3.410
 10ª RS – Cascavel – 6.000
 11ª RS – Campo Mourão – 2.370
 12ª RS – Umuarama – 2.040
 13ª RS – Cianorte – 1.050
 14ª RS – Paranavaí – 2.130
 15ª RS – Maringá – 6.670
 16ª RS – Apucarana – 2.600
 17ª RS – Londrina – 8.920
 18ª RS – Cornélio Procópio – 1.590
 19ª RS – Jacarezinho – 2.150
 20ª RS – Toledo – 2.640
 21ª RS – Telêmaco Borba – 880
 22ª RS – Ivaiporã – 920
 TOTAL – 86.500

Fonte: http://www.aen.pr.gov.br/
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