
• Mais um dia com pouca chuva prevista no Paraná. Mas-
sa de ar seco segue impedindo o desenvolvimento de 
nuvens de chuva, por isso o sol predomina na maioria 
das regiões paranaenses. Condição para alguma chuva 
ocasional no leste, entre a RMC e praias, entre a tarde e 
noite. Tarde quente em todo Estado.
Mín:  16°C em Curitiba
Máx: 33°C em Londrina
Fonte: Simepar
Fechamento desta edição: 11:00 horas
Faça sua assinatura pelo fone (43) 3232-2568: R$ 40,00 
para entrega em Sertanópolis e R$ 60,00 nos demais 
municípios, pelos Correios (Edição Comercial - Consultar 
valores para o Diário Oficial).
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
19/02/21............................... R$ 152,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
19/02/21.................................R$ 73,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
19/02/21................................. R$ 76,00

Fonte: Deral/Seab

Estado completa um mês de vacinação com mais de 
308 mil doses aplicadas

 Em um mês de 
vacinação contra a Co-
vid-19, o Paraná somou 
308.972 mil doses apli-
cadas, sendo 271.275 da 
primeira dose e 37.697 
da segunda. Até o final da 
manhã desta quinta-feira 
(18), 271.275 paranaen-
ses haviam sido vacina-
dos. Se usado o cálculo 
de média por 31 dias, o 
Estado registra cerca de 
9,96 mil aplicações/dia.
 A primeira dose 
da vacina foi aplicada em 
18 de janeiro, às 22h48. 
A enfermeira Lucimar Jo-
siane de Oliveira, de 44 
anos, que atua no Com-
plexo Hospital do Traba-
lhador, em Curitiba, foi 
a primeira pessoa a ser 

vacinada no Paraná. O 
Complexo do HT é uma 
das unidades de referên-
cia no Estado para o tra-
tamento da Covid-19. Na 
mesma noite, outros sete 
profissionais que traba-
lham no CHT receberam 
a dose.
 Em ação inédi-
ta no País, em menos 
de 27 horas as doses já 
estavam registradas pelo 
Governo do Estado e ha-
viam chegado às 22 Re-
gionais de Saúde. “A ope-
ração teve todo o apoio 
do Estado, com foco em 
agilizar a chegada da 
vacina a todos os muni-
cípios”, afirmou o gover-
nador Carlos Massa Ra-
tinho Junior. O Governo 

do Estado disponibilizou 
inclusive a sua frota de 
quatro aeronaves nesta 
força-tarefa de entrega 
das primeiras doses.

LINHA DO TEMPO
 A linha do tempo 
da vacinação no Paraná 
aponta que no final de 
semana que antecedeu o 
recebimento da primeira 
remessa do Ministério da 
Saúde, a Secretaria de 
Estado da Saúde fez a 
entrega de insumos para 
todas as 22 Regionais de 
Saúde. Foram enviadas 
cerca de dois milhões 
de unidades, como se-
ringas agulhadas, más-
caras, aventais e luvas 
que estão sendo utiliza-
dos pelos trabalhadores 

nas mais de 1.850 salas 
de vacinação distribuídas 
nos 399 municípios para-
naenses.
 A primeira re-
messa, com 265.600 
unidades da vacina Co-
ronavac, enviada pelo 
Ministério, chegou no dia 
18 de janeiro, no final da 
tarde. No dia 19, parte 
desta remessa, cerca de 
132.779 doses, já come-
çou a ser enviada para 
as Regionais de Saúde 
para distribuição entre os 
municípios que iniciaram 
a aplicação da primeira 
dose.
 Nesta etapa, que 
ainda está em seguimen-
to, começaram a ser va-
cinados os idosos que 

vivem em Instituições de 
longa permanência, indí-
genas aldeados, porta-
dores de deficiências se-
veras e trabalhadores da 
linha de frente da saúde.
 Na sequência, 
no dia 23 de janeiro, o 
Paraná recebeu a segun-
da remessa, com 86.500 
doses da vacina Astra-
zeneca. O Paraná ainda 
recebeu mais dois envios 
de doses da Coronavac: 
no dia 29 de janeiro, com 
39.600 doses, sendo que 
19.800 já foram envia-
das para as regionais; e 
no dia 07 de fevereiro, 
147.200 unidades, sen-
do que 71.990 já foram 
entregues para as Regio-
nais de Saúde.
 O Estado rece-
beu até agora 539.900 
doses de vacinas contra 
a Covid-19, sendo que 
91.790 estão em estoque 
no Cemepar (Centro de 

Medicamentos do Para-
ná) e estão sendo envia-
das para as Regionais de 
Saúde para complemen-
to das etapas de vacina-
ção em andamento.

VACINAÇÃO 
 “Para a próxima 
semana existe previsão 
de que o Paraná receba 
nova remessa de doses 
de imunizantes contra a 
Covid-19 e seguiremos 
com a distribuição em 
todo Estado; nossa meta 
é que a vacina chegue a 
todos de forma segura e 
escalonada e para isso a 
Sesa segue os protoco-
los do Programa Nacio-
nal de Imunização, que é 
referência mundial”, dis-
se o secretário de Estado 
da Saúde, Beto Preto.
 A Sesa publicou, 
no dia 15 de janeiro, o 
Plano Estadual de Vaci-
nação contra a Covid-19, 
documento elaborado 

seguindo as diretrizes do 
PNI e teve a colaboração 
do Conselho de Secreta-
rias Municipais de saúde 
do Paraná. O plano esta-
dual, publicado no site da 
Sesa (saúde.pr.gov.br), 
prevê os grupos prioritá-
rios para a imunização, 
processos de distribui-
ção de doses, estrutura 
disponibilizada, além de 
informações técnicas e 
recomendações do Mi-
nistério da Saúde.
 “Mesmo com a 
vacina, lembramos que o 
recebimento da dose não 
é álibi para descuido das 
medidas de proteção. 
Reforçamos que é funda-
mental que todos sigam 
usando as máscaras de 
proteção individual, que 
façam constantemente a 
higienização das mãos e 
que mantenham o distan-
ciamento social”, acres-
centou Beto Preto.
Fonte: http://www.aen.pr.gov.br

Bolsonaro diz que impostos federais sobre gás e diesel serão zerados
 O presidente 
Jair Bolsonaro afirmou 
na quinta-feira (18), du-
rante sua live semanal 
nas redes sociais, que o 
governo decidiu zerar os 
impostos federais que in-
cidem sobre o gás lique-
feito de petróleo (GLP) 
– o gás de cozinha – e o 
óleo diesel. A suspensão 
sobre o gás será defini-
tiva. Já a interrupção na 
cobrança federal sobre 
o diesel terá duração de 
dois meses. As medidas 
foram decididas em uma 
reunião do presidente 
com a equipe econômica, 
ocorrida durante a tarde, 
e passam a valer no pró-
ximo mês. 

 "A partir de 1º de 
março agora, não haverá 
mais qualquer tributo fe-
deral no gás de cozinha, 
ad eternum. Então, não 
haverá qualquer tributo 
federal no gás de cozi-
nha, que está, em mé-
dia, hoje em dia, R$ 90, 
na ponta da linha, para o 
consumidor lá. E o preço 
na origem está um pouco 
abaixo de R$ 40. Então, 
se está R$ 90, os R$ 50 
aí é ICMS, imposto es-
tadual, e é também para 
pagar ali a distribuição e 
a margem de lucro para 
quem vende na ponta da 
linha", disse o presidente.
 No caso do die-
sel, Bolsonaro explicou 

que o corte no imposto 
será temporário até que 
o governo encontre uma 
forma de eliminar a co-
brança de forma definiti-
va. O presidente também 
criticou reajustes recen-
tes no preço dos combus-
tíveis por parte da Petro-
bras e chegou a indicar 
que haverá mudanças na 
estatal em breve. 
 "Por que por dois 
meses? Porque, nesses 
dois meses, vamos estu-
dar uma maneira definiti-
va de buscar zerar esse 
imposto no diesel. Até pra 
ajudar a contrabalancear 
esse aumento, no meu 
entender, excessivo, da 
Petrobras. Mas eu não 

posso interferir nem iria 
interferir na Petrobras. Se 
bem que alguma coisa 
vai acontecer na Petro-
bras nos próximos dias. 
Você tem que mudar al-
guma coisa."
 Atualmente, o 
único imposto federal in-
cidente sobre o GLP e o 
diesel é o PIS/Cofins, que 
é de R$ 2,18 por botijão 
e cerca de 35 centavos 
por litro do diesel, segun-
do informações da Agên-
cia Nacional de Petróleo 
(ANP). A Cide, outro im-
posto federal cobrado 
sobre combustíveis, já 
está zerada tanto para o 
diesel quanto para o GLP.

Fonte: https://agenciabrasil.
ebc.com.br
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