
• Destaque deste início de semana para as pancadas de 
chuva previstas para boa parte do Paraná. São mais fortes 
entre a tarde e noite, inclusive com condição para algumas 
tempestades. Continua quente na maioria das regiões. No 
oeste, sudoeste e sul não esquenta tanto.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
29/03/21............................... R$ 157,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
29/03/21.................................R$ 82,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
29/03/21................................. R$ 82,00

Fonte: Deral/Seab

Paraná passa de 1 milhão de doses aplicadas da vacina 
contra o coronavírus

 O Paraná ultra-
passou neste domingo 
(28) a marca de 1 milhão 
de doses aplicadas da 
vacina contra o novo co-
ronavírus. Até o início da 
tarde, o vacinômetro dis-
ponível no site da Secre-

taria de Estado da Saúde 
contabilizava 1.002.683 
aplicações, sendo 
792.734 paranaenses 
imunizados – 209.949 re-
ceberam a dose de refor-
ço.
 A marca foi atin-

gida no primeiro fim de 
semana da campanha 
Vacina Paraná de Domin-
go a Domingo, lançada 
pelo governador Carlos 
Massa Ratinho Junior na 
sexta-feira (26). Neste 
domingo, ele acompa-

nhou os mutirões em Ma-
ringá, na região Noroes-
te, e Apucarana, no Vale 
do Ivaí.
 “Somos o primei-
ro estado a lançar uma 
campanha desse porte 
porque queremos atin-
gir rapidamente o maior 
número possível de pa-
ranaenses imunizados. 
A vacinação é a única al-
ternativa que temos para 
vencer essa pandemia, 
por isso é importante a 
adesão em massa dos 
municípios para acelerar 
esse processo”, afirmou 
Ratinho Junior.
 “Nossa meta é 
imunizar, ainda no mês 
de abril, todas as pesso-
as com 60 anos ou mais, 
que é o grupo mais atin-
gido pela Covid-19. A 
maioria dos óbitos pela 
doença é dessa faixa etá-
ria”, acrescentou Ratinho 
Junior.

 Até o momento, 
segundo o vacinôme-
tro, o Paraná distribuiu 
1.386.277 doses às Re-
gionais de Saúde, sen-
do 1.092.167 destinadas 
à primeira aplicação e 
294.110 para a segun-
da. Com isso, o Estado 
já aplicou 72,6% das pri-
meiras doses distribuídas 
e 71,4% da dose de refor-
ço.

GRUPOS 
PRIORITÁRIOS

 A primeira etapa 
de imunização no Paraná 
deve chegar a 4.635.123 
pessoas até maio, que 
fazem parte dos grupos 
prioritários previstos no 
Plano Estadual de Imuni-
zação. Segundo o secre-
tário de Estado da Saú-
de, Beto Preto, o Estado 
tem capacidade para va-
cinar até 200 mil pessoas 
por dia na rede pública de 
saúde.

 Já receberam, 
ou estão recebendo a 
vacina, profissionais da 
saúde, quilombolas e po-
pulação indígena, idosos 
institucionalizados, pes-
soas de 65 a 69 anos, de 
70 a 74 anos, de 75 a 79, 
de 80 a 89 anos e pes-
soas acima dos 90 anos. 
Depois dos idosos, o ob-
jetivo é avançar para os 
grupos de trabalhadores 
da educação e da segu-
rança.
 “A partir do plane-
jamento da Secretaria da 
Saúde, a ideia é chegar 
a esses dois grupos ex-
tremamente importantes 
para a nossa sociedade: 
a polícia, que já está na 
linha de frente de atua-
ção contra o coronavírus 
há um ano, e os educa-
dores, porque queremos 
retornar às aulas com se-
gurança o quanto antes”, 
afirmou Ratinho Junior.

DISTRIBUIÇÃO
 Já foram en-
caminhadas para as 
Regionais de Saúde, e 
posteriormente aos muni-
cípios, 1.386.277 doses, 
80,23% das 1.727.850 
vacinas recebidas pelo 
Paraná do Ministério da 
Saúde. As 341.573 que 
ainda não foram envia-
das às regionais estão no 
Centro de Medicamentos 
do Paraná (Cemepar), 
em Curitiba, onde são or-
ganizadas para distribui-
ção nos próximos dias.
 Com o maior flu-
xo de produção de vaci-
nas por parte do Instituto 
Butantan e da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
o Paraná deve receber 
do Ministério pelo menos 
300 mil doses por sema-
na, o que vai permitir ain-
da mais avanço na imuni-
zação dos paranaenses.
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