SOJA - SACA 60 kg
Dia
Preço
03/02/21............................... R$ 155,00

• Manhã com alguma nebulosidade no estado e sol predominando na maioria das regiões. O calor aumenta rápido nas próximas horas.

MILHO - SACA 60 kg

Mín: 19°C em Curitiba
Máx: 31°C em Londrina

Dia
Preço
03/02/21................................. R$ 73,00

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).

TRIGO - SACA 60 kg
Dia
Preço
03/02/21................................. R$ 75,00
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Paraná lidera ranking nacional de vacinação contra a Covid-19
O Paraná é proporcionalmente o Estado que mais aplicou vacinas contra a Covid-19 no País. Até esta terça-feira (02)
os 399 municípios paranaenses haviam usado 45% das doses
encaminhadas pelo Ministério da Saúde. O índice é semelhante ao do Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Distrito Federal.
A diferença, contudo, se dá em números absolutos.
Enquanto o Paraná vacinou 158.780 pessoas, o Distrito Federal imunizou 76.424, o Espírito Santo 62.367 e o Rio Grande do
Norte 52.261.
Já Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os vizinhos de
Região Sul, apresentam 35,84% e 36,84% respectivamente.
A participação do Paraná no ranking de imunizados
é também consideravelmente superior à média nacional. Até
o momento, 2.496.159 de pessoas já tomaram uma dose da
vacina, o equivalente a 28,23% dos insumos recebidos pelas
unidades da Federação. O levantamento foi feito com base nos
dados divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa a
partir das informações das secretarias estaduais de saúde.
“O Paraná está acostumado a vacinar, tem experiência. São 1.850 salas de imunização à disposição da população, estrutura que está aliada a um ágil serviço de distribuição,
com o uso de caminhões e aeronaves para facilitar a logística.
Somos referência para o País”, afirmou o governador Carlos
Massa Ratinho Junior. “Ainda não vencemos a pandemia, estamos vencendo uma parte dessa guerra contra o coronavírus”,
acrescentou.
Secretário de Estado da Saúde, Beto Preto explicou
que o planejamento é proteger o mais rápido possível todos os
paranaenses, seguindo o Plano Nacional de Imunização (PNI)
elaborado pelo Governo Federal. “A ideia é vacinar os grupos
focais nesse primeiro momento. Mas continuamos com todos
os esforços voltados para trazer mais imunizantes ao Paraná
com o objetivo de alcançar até 4 milhões de pessoas protegidas até maio”, destacou.
RESULTADO EXPRESSIVO
O resultado é ainda mais representativo quando se
leva em consideração apenas as doses que já foram destinadas pelo Governo do Estado aos municípios. Até esta terçafeira, o Paraná havia vacinado 158.780 pessoas. O número
representa 66,4% das 238.871 doses distribuídas – parte dos
imunizantes da Coronavac segue armazenada no Centro de
Medicamentos do Paraná (Cemepar) aguardando o intervalo

de aplicação de 21 dias entre as doses.
Treze das 22 regionais que formam o sistema público
de saúde do Paraná já ultrapassam o índice de 80% de vacinados. Seis delas, Irati (4ª RS), Campo Mourão (11ª RS), Cianorte (13ª RS), Jacarezinho (19ª RS), Telêmaco Borba (21ª RS) e
Ivaiporã (22ª RS) ultrapassaram a barreira dos 90%.
De acordo com a Secretaria estadual da Saúde, as
158.780 aplicações da primeira dose da vacina contra o coronavírus foram divididas entre 141.862 trabalhadores da saúde (89,3%), 9.233 idosos em asilos e profissionais cuidadores
(5,8%), 7.397 indígenas (4,6%) e 188 pessoas com deficiência

POR ESTADO
Veja quanto cada Estado aplicou de doses
em relação ao número de vacinas
encaminhadas pelo Ministério da Saúde.
ACRE: 10,56%		
AMAPÁ: 17,61%
BAHIA: 39,53%		
DISTRITO FEDERAL: 45%
GOIÁS: 39,69%
MATO GROSSO: 19,35%
MINAS GERAIS: 20,66%

ALAGOAS: 41.59%
AMAZONAS: 13,84%
CEARÁ: 36,11%
ESPÍRITO SANTO: 45%
MARANHÃO: 27,90%
MATO GROSSO DO SUL: 24,2%
PARÁ: 23,78%

PARAÍBA: 25,48%

PARANÁ: 45%

PERNAMBUCO: 34,6%

PIAUÍ: 39,3%

RIO DE JANEIRO: 25,56%

RIO GRANDE DO NORTE: 45%

RIO GRANDE DO SUL: 35,84%

RONDÔNIA: 26,49%

RORAIMA: 13,18%

SANTA CATARINA: 36,84%

SÃO PAULO: 22,45%

SERGIPE: 29,49%

TOCANTINS: 16,19%

severa. São 8.346 novas imunizações em relação ao balanço
de segunda-feira (01).
DOSES
A Secretaria da Saúde já distribuiu 238.871 para aplicação da primeira dose no público prioritário já definido. A outra
parte do imunizante, no caso da CoronaVac, está estocado no
Cemepar, como medida de segurança e melhor condições sanitárias.
As Regionais de Saúde que mais imunizaram em números absolutos foram Curitiba e Região Metropolitana (2ª
RS), com 39.968 pessoas; Maringá (15ª RS), com 12.979; Londrina (17ª RS), com 12.393; Cascavel (10ª RS), com 11.259;
Guarapuava (5ª RS), com 7.473; e Ponta Grossa (3ª RS), com
6.909.
As Regionais de Paranaguá, Irati, Maringá e Cornélio
Procópio permanecem com o mesmo número de imunizados
porque não atualizaram o banco de dados até o final do dia de
terça-feira.
Proporcionalmente à quantidade de doses recebidas,
os destaques foram Cianorte (13ª RS), com 97,5%, e Campo
Mourão (11ª RS), com 97,1%.
PLANO
Segundo o Plano Estadual de Vacinação, na primeira
etapa da imunização a população alvo é composta por profissionais de saúde, 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 e todos
os trabalhadores que atuam em unidades de saúde que atendem pacientes com suspeita ou confirmados de infecção pelo
novo coronavírus.
Na sequência o Estado planeja vacinar pessoas com
80 anos ou acima desta idade, pessoas entre 75 e 79 anos
e assim sucessivamente até aqueles que tem idade variando
entre 60 e 64 anos.
Com a quantidade de doses disponibilizadas até o momento e as que chegarão nos próximos meses, seguindo a ordenação por grupos prioritários, a previsão é vacinar o total de
4.019.115 pessoas até maio. A vacinação ocorrerá de acordo
com o recebimento dos imunizantes, de forma gradual e escalonada. A expectativa é vacinar todos os paranaenses acima de
18 anos ainda em 2021.
Fonte: www.aen.pr.gov.br
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