
•  Pouca chuva prevista nesta segunda-feira no Paraná. 
Na maior parte do interior paranaense o sol predomina 
durante a manhã e tarde, com temperaturas elevadas. 
Na RMC e litoral a nebulosidade aumenta ao longo do 
dia devido ao ingresso de umidade do Oceano. Alguma 
garoa pode ocorrer.
Mín:  14°C em Curitiba
Máx: 29°C em Londrina
Fonte: Simepar
Fechamento desta edição: 11:00 horas
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municípios, pelos Correios (Edição Comercial - Consultar 
valores para o Diário Oficial).
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
08/02/21............................... R$ 155,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
08/02/21.................................R$ 73,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
08/02/21................................. R$ 76,00

Fonte: Deral/Seab

Com a chegada do quarto lote, Paraná começa a vacinar idosos
 O Governo do 
Estado concluiu neste 
domingo (07) a distri-
buição de mais 71.990 
doses da vacina Coro-
naVac/Instituto Butantan 
contra a Covid-19. Os 
imunizantes são parte 
do quarto lote, com um 
total de 147.200 doses, 
encaminhado ao Paraná 
neste fim de semana pelo 
Ministério da Saúde.
 Seguindo as re-
comendações do Pro-
grama Nacional de Imu-
nizações (PNI), parte do 
quantitativo atenderá a 
imunização das pessoas 
acima de 90 anos, em 
todas as regiões do Para-
ná. Serão 55.430 doses 
destinadas a idosos des-
ta faixa etária e 16.560 
para seguir o processo 
de proteção aos profis-
sionais da saúde.
 “Conseguimos 
avançar para a imuniza-
ção de um novo grupo 
prioritário. Idosos que 
estão muito suscetíveis 
à doença, respondendo 
por boa parte das interna-
ções e óbitos no Paraná", 
destacou o secretário de 
Estado da Saúde, Beto 
Preto.
 Infectado pelo 
vírus, o secretário está 
internado desde quinta-
feira (04) em uma das 
unidades do Complexo 

do Trabalhador, coman-
dando a operação a dis-
tância. “Na sequência 
poderemos aplicar em 
idosos com mais de 80 
anos, depois com mais 
de 70 anos e assim em 
diante", disse Beto Preto.
 O material já está 
com as 22 regionais que 
formam o sistema públi-
co de saúde do Paraná 
e ficará à disposição da 
população a partir desta 
segunda-feira (08), nas 
1.850 salas de vacinação 
dos 399 municípios para-
naenses.
 Diretor-geral da 
Secretaria de Estado da 
Saúde, Nestor Werner 
Junior explicou que como 
o medicamento necessita 
de duas aplicações em 
um intervalo estimado 
pela bula entre 14 a 28 
dias, a outra parte das va-
cinas, com 75.210 doses, 
seguirá acondicionada no 
Centro de Medicamentos 
do Paraná (Cemepar), 
garantido a imunização 
por completo de quem re-
ceber.
 “Precisamos da 
segunda dose para que 
as pessoas tenham a 
completitude da imuni-
dade. Assim, logo ali na 
frente, poderemos enxer-
gar a redução dos casos 
graves, internamentos e 
dos óbitos”, afirmou ele. 

“Mas não é o momento 
de relaxar. Precisamos 
seguir com todas as 
orientações sanitárias de 
higienização e distancia-
mento”, acrescentou.

LOGÍSTICA
 O lote foi re-
passado às secretarias 
municipais de saúde em 
menos de 24 horas, re-
forçando a agilidade lo-
gística da Secretaria de 
Estado da Saúde – as 
doses chagaram ao Ae-
roporto Afonso Pena, em 
São José dos Pinhais, na 
Região Metropolitana de 
Curitiba, às 8 horas deste 
domingo.
 Em números ab-
solutos, a 2ª Regional 
de Saúde, responsável 
pela Capital e cidades 
da região metropolitana, 
foi quem recebeu mais 
doses: 20.260. Dessas, 
12.260 são apenas para 
Curitiba.
 Essa é a quar-
ta remessa de vacinas 
que o Paraná recebeu 
do Ministério da Saúde, 
totalizando 538.900 do-
ses. Foram três grupos 
do imunizante produzido 
pela farmacêutica chine-
sa Sinovac em parceria 
com o Instituto Butantan, 
somando 452.400 doses, 
e 86.500 aplicações do 
material elaborado pela 
Universidade de Oxford 

em conjunto com o La-
boratório AstraZeneca/
Fiocruz.
 A expectativa da 
Sesa é que com a chega-
das dos imunizantes da 
China para a produção 
das vacinas no País, tan-
to pelo Butantan quanto 
pela Fiocruz, o ritmo de 
imunização no Paraná 
ganhe maior celeridade 
nos próximos dias.

IDOSOS 
 A população pa-
ranaense com mais de 90 
anos é estimada pelo Go-
verno Federal em 50.889 
pessoas. Segundo avalia-
ção do próprio Ministério 
da Saúde, foi observado 
sobrerrisco para morte por 
Covid-19 relacionado à fai-
xas etárias mais avança-
das, chegando a 8,5 para 
hospitalização e 18,3 para 
óbito entre os idosos com 
90 anos ou mais.
 Ainda com esse 
quarto lote de imunizan-
tes o Estado pretende 
equalizar a vacinação dos 
trabalhadores da Saúde, 
ressaltando a prioridade 
para aqueles profissio-
nais que estão na linha 
de frente do combate ao 
vírus.
 A Sesa reforça a 
orientação para que os 
gestores municipais agi-
lizem o processo de apli-
cação das doses dentro 

dos grupos estabeleci-
dos, utilizando as 1.850 
salas de vacinas distribu-
ídas em todas as cidades 
paranaenses, e para que 
não deixem vacinas esto-
cadas.

VACINAÇÃO
 De acordo com 
o último boletim de va-
cinação, divulgado pela 
Secretaria da Saúde no 
sábado (06), o Paraná 
imunizou 198.310 pesso-
as contra a Covid-19. O 
número mostra que 83% 
do total de 238.871 das 
primeiras doses envia-
das aos municípios foram 
aplicadas.
 O balanço é pre-
liminar e foi divulgado 
pela Secretaria estadual 
da Saúde a partir de um 
levantamento interno re-
alizado com as regionais 
e os respectivos municí-
pios. Por isso, pode haver 
diferenças entre alguns 
números de um dia para 
o outro considerando que 
os municípios aplicam as 

doses, registram e fazem ajustes dos registros.
 A expectativa é que nos próximos dias o sis-
tema integrado do Ministério da Saúde, Sistema de 
Informação do Programa Nacional de Imunizações 
(SI-PNI), funcione corretamente para divulgação de 
dados.

REGIONAIS
 Veja a quantidade de doses que cada regio-
nal de saúde vai receber na distribuição deste quarto 
lote de imunizantes contra a Covid-19:
 1ª RS – Paranaguá – 1.430 doses
 2ª RS – Metropolitana – 20.260 doses
 3ª RS – Ponta Grossa – 3.610 doses
 4ª RS – Irati – 920 doses
 5ª RS – Guarapuava – 2.300 doses
 6ª RS – União da Vitória – 980 doses
 7ª RS – Pato Branco – 1.610 doses
 8ª RS – Francisco Beltrão – 2.170 doses
 9ª RS – Foz do Iguaçu – 2.360 doses
 10ª RS – Cascavel – 3.750 doses
 11ª RS – Campo Mourão – 2.460 doses
 12ª RS – Umuarama – 2.320 doses
 13ª RS – Cianorte – 1.110 doses
 14ª RS – Paranavaí –  2.140 doses
 15ª RS – Maringá – 5.660 doses
 16ª RS – Apucarana – 2.570 doses
 17ª RS – Londrina – 7.590 doses
 18ª RS – Cornélio Procópio – 1.820 doses
 19ª RS – Jacarezinho – 1.900 doses
 20ª RS – Toledo – 2.760 doses
 21ª RS – Telêmaco Borba – 890 doses
 22ª RS – Ivaiporã – 1.380 doses.
 Fonte: http://www.aen.pr.gov.br
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