
•  Na quinta-feira chove a qualquer hora do dia no Paraná, 
devido ao avanço de uma frente fria pelo Sul do Brasil 
(risco maior de tempestades na região). Inicialmente as 
chuvas atingem as áreas mais ao oeste, nororeste e sul 
do Estado, e posteriormente as demais regiões. O calor 
diminui um pouco por causa das chuvas.
Mín:  19°C em Curitiba
Máx: 30°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
04/02/21............................... R$ 152,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
04/02/21.................................R$ 73,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
04/02/21................................. R$ 75,00

Fonte: Deral/Seab

Paraná alcança a marca de 163 mil vacinados contra a Covid-19
 O Paraná atingiu nesta 
quarta-feira (03) a marca de 163.106 
pessoas vacinadas contra a Co-
vid-19. O número representa 68,2% 
das 238.871 doses distribuídas até 
o momento pelo Governo do Estado 
aos 399 municípios paranaenses.
 De acordo com o balanço 
divulgado pela Secretaria de Estado 
da Saúde, 15 das suas 22 regionais 
no Paraná já ultrapassam o índice 
de 80% de vacinados. Oito delas, 
Irati (4ª RS), União da Vitória (6ª RS), 
Francisco Beltrão (8ª RS), Campo 
Mourão (11ª RS), Cianorte (13ª RS), 
Jacarezinho (19ª RS), Telêmaco Bor-
ba (21ª RS) e Ivaiporã (22ª RS) rom-
peram a barreira dos 90%.
 Campo Mourão, Irati e Cia-
norte estão bem próximos de fechar 
esse primeiro momento de vacina-
ção – as aplicações foram feitas em 
trabalhadores de saúde, pessoas em 
Instituições de Longa Permanência 

para Idosos (ILPI), pessoas com defi-
ciência severa e indígenas.
 O balanço parcial é prelimi-
nar e foi divulgado pela Secretaria da 
Saúde a partir de um levantamento 
interno realizado com as regionais e 
os respectivos municípios. A expecta-
tiva é que nos próximos dias o siste-
ma integrado do Ministério da Saúde, 
Sistema de Informação do Programa 
Nacional de Imunizações (SI-PNI), 
funcione corretamente para divulga-
ção de dados.
 O DataSUS, sistema macro 
no qual está o SI-PNI, desenvolveu 
um módulo especial para receber 
os dados de todos os estados e que 
contempla informações como registro 
de vacinados, público-alvo, origem e 
lote de vacinas.
 Segundo o boletim, as 
163.106 aplicações da primeira dose 
da vacina contra o coronavírus foram 
divididas entre 146.235 trabalhado-

res da saúde (89,6%), 9.274 idosos 
em asilos e profissionais cuidadores 
(5,6%), 7.397 indígenas (4,5%) e 200 
pessoas com deficiência severa. São 
4.326 novas imunizações em relação 
ao balanço de terça-feira (02).

DOSES 
 O Paraná recebeu 391.700 
doses para imunização contra a Co-
vid-19 enviadas pelo Ministério da 
Saúde. Foram 265.600 (1º lote) e 
39.600 (2º lote) doses da Coronavac/
Instituto Butantan e 86.500 doses da 
Universidade de Oxford em parceria 
com o Laboratório AstraZeneca/Fio-
cruz.
 A Secretaria da Saúde já 
encaminhou aos municípios 238.871 
para aplicação da primeira dose no 
público prioritário já definido. A segun-
da parte do imunizante, no caso da 
CoronaVac, produzida em parceria 
com o Instituto Butantan, começou a 
ser distribuída na terça-feira (02). São 

mais 132.779 doses, destinadas para 
as regionais de Paranaguá (1ª RS), 
Pato Branco (7ª RS), Francisco Bel-
trão (8ª RS), Foz do Iguaçu (9ª RS), 
Cascavel (10ª RS), Toledo (20ª RS) 
e os municípios da região de Curitiba. 
Na próxima semana a distribuição irá 
alcançar as demais regiões do Esta-
do.

BALANÇO
 As Regionais de Saúde que 
mais imunizaram em números abso-
lutos foram Curitiba e Região Metro-
politana (2ª RS), com 41.226 pesso-
as; Londrina (17ª RS), com 13.551; 
Maringá (15ª RS), com 12.979; Cas-
cavel (10ª RS), com 11.398; Ponta 
Grossa (3ª RS), com 8.232; e Guara-
puava (5ª RS), com 7.473.
 Proporcionalmente à quan-
tidade de doses recebidas, os desta-
ques foram Cianorte (13ª RS), com 
98,7%, Campo Mourão (11ª RS), com 
97,1% e Irati (4ª RS), com 95,8%.

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

1ª RS – Paranaguá – 2.394 (53,4% das 4.480 doses recebidas).
2ª RS – Metropolitana – 41.226 (51,9% das 79.421 doses).
3ª RS – Ponta Grossa – 8.232 (81,5% das 10.090 doses).
4ª RS – Irati – 2.338 (95,8% das 2.440 doses).
5ª RS – Guarapuava – 7.473 (87,6% das 8.530 doses).
6ª RS – União da Vitória – 2.303 (91% das 2.530 doses).
7ª RS – Pato Branco – 5.782 (88,5% das 6.530 doses).
8ª RS – Francisco Beltrão – 5.238 (90,6% das 5.780 doses).
9ª RS – Foz do Iguaçu – 6.047 (62,1% das 9.730 doses).
10ª RS – Cascavel – 11.398 (80% das 14.240 doses).
11ª RS – Campo Mourão – 5.644 (97,1% das 5.810 doses).
12ª RS – Umuarama – 4.265 (82,6% das 5.160 doses).
13ª RS – Cianorte – 2.262 (98,7% das 2.290 doses).
14ª RS – Paranavaí – 4.298 (83,1% das 5.170 doses).
15ª RS – Maringá – 12.979 (72,4% das 17.910 doses).
16ª RS – Apucarana – 5.841 (79,5% das 7.340 doses).
17ª RS – Londrina – 13.351 (50,8% das 26.240 doses).
18ª RS – Cornélio Procópio – 4.453 (85,8% das 5.190 doses).
19ª RS – Jacarezinho – 5.161 (92,9% das 5.550 doses).
20ª RS – Toledo – 6.380 (79,7% das 8.000 doses).
21ª RS – Telêmaco Borba – 2.600 (94,2% das 2.760 doses).
22ª RS – Ivaiporã – 3.441 (93,5% das 3.680 doses).
TOTAL – 163.106 vacinados (68,2% das 238.871 doses distribuídas).

Confira o balanço de aplicação por Regional de Saúde:
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