
variando de R$ 150 a R$ 
375, a depender do perfil 
do beneficiário e da com-
posição de cada família.

SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
22/06/21..................R$ 139,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
22/06/21..................R$ 75,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
22/06/21..................R$ 75,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Muita umidade/nebulosidade no Paraná 
nesta terça-feira. Ainda chove fraco/garoa 
nos setores mais ao norte e no leste pa-
ranaense. Ao longo do dia o sol aparece 
entre o oeste e sudoeste, regiões onde as 
temperaturas fi cam agradáveis. 
Mínima:  12°C em Curitiba
Máxima: 22°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Adotada há 10 dias no Paraná, vacinação de gestantes 
sem comorbidades vira recomendação nacional

 Em reunião extraordinária virtual realizada 
neste domingo (20), a Câmara Técnica Assessora 
de Imunizações e Doenças Transmissíveis do 
Ministério da Saúde recomendou a vacinação de 
gestantes e puérperas contra a Covid-19, mesmo 
sem comorbidades, com vacinas de vírus inativa-
do (Coronavac) ou Plataforma de RNA (Pfizer). A 
medida já é adotada no Paraná desde 11 de junho.

 A Nota Técnica da Sesa com esta recome-
dação (Nº 01/2021) apresenta a decisão de incluir 
todas as gestantes e puérperas até 45 dias após 
o parto, com a presença ou não de comorbidades, 
no Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19, 
utilizando vacinas que não contenham vetor viral, 
ou seja, Sinovac/Butantan(Coronavac) ou Pfizer/
BioNTech (Comirnaty), e respeitando a decisão e 
autonomia da mulher.
 “A Sesa antecipou esta decisão nacional, 
e inclusive apresentou o tema em reunião anterior 
da CT-APS, ressaltando que gestantes e puérperas 
são consideradas grupo de risco para a Covid-19, 
especialmente no terceiro trimestre de gestação e 
período pós-parto”, disse o secretário de Estado 
da Saúde, Beto Preto.
 Em todo o ano passado, ocorreram 80 
óbitos maternos totais no Paraná, 17 deles por 
Covid-19, o que representa 21,2%. Em 2021, de 
1º de janeiro até a primeira semana de junho, fo-
ram registrados 80 óbitos maternos, sendo 54 por 
Covid-19, o que corresponde a 67,5% das mortes.
 Para receberem a vacina, as gestantes 
sem comorbidades devem apresentar o exame 
laboratorial/ecográfico ou o cartão de pré-natal 
comprovando sua gestação atual ou, no caso de 
serem puérperas, comprovação do parto por docu-

mento de registro de alta hospitalar ou certificado 
de nascimento, sem necessidade de nenhum re-
latório específico.
 Na reunião também foi consenso da Câma-
ra Técnica Assessora de Imunizações e Doenças 
Transmissíveis do Mistério da Saúde que não há 
qualquer evidência de indicação da vacina para 
lactantes. Estas serão vacinadas juntamente com 
a população geral, segundo faixa etária.

VACINÔMETRO
 Até esta segunda-feira (21), 31.705 ges-
tantes e puérberdas já foram vacinadas no Paraná. 
É o segundo que mais imunizou, atrás apenas de 
Pernambuco. Fonte: www.aen.pr.gov.br

Saúde divulga 13.582 novos 
casos e 42 óbitos pela 

Covid-19 no Paraná
 A Secretaria de 
Estado da Saúde divulgou 
nesta segunda-feira (21) 
mais 13.582 casos e 42 
mortes pela Covid-19 no 
Paraná. Os números são 
referentes aos meses ou 
semanas anteriores e não 
representam a notificação 
das últimas 24 horas.
 Os dados acumu-
lados do monitoramento da 
doença mostram que o Es-
tado soma 1.210.584 ca-
sos confirmados e 29.870 

óbitos.
 Os casos confir-
mados divulgados nesta 
data são de janeiro (16), 
fevereiro (85), março (72), 
abril (105), maio (5.892) 
e junho (7.396) de 2021 e 
dos seguintes meses de 
2020: agosto (1), setembro 
(1), outubro (1) novembro 
(5) e dezembro (8).

INTERNADOS
 O informe relata 
que 2.403 pacientes com 
diagnóstico confirmado 

estão internados. São 
1.913 em leitos SUS (946 
em UTIs e 967 em enfer-
marias) e 490 em leitos 
da rede particular (259 em 
UTIs e 231 em enferma-
rias).
 Há outros 2.866 
pacientes internados, 
1.123 em leitos de UTI e 
1.743 em enfermarias, 
que aguardam resultados 
de exames. Eles estão nas 
redes pública e particular 
e são considerados casos 

suspeitos.
ÓBITOS

 A Secretaria es-
tadual da Saúde informa a 
morte de mais 42 pacien-
tes. São 20 mulheres e 22 
homens, com idades que 
variam de 31 a 96 anos. Os 

óbitos ocor-
reram de 09 
de setembro 
de 2020 a 21 
de junho de 
2021.
 O s  p a -
cientes que 
morreram re-
sidiam em Te-
lêmaco Borba 

(8), Arapongas (3), Curitiba 
(3), Pinhais (3), Rio Negro 
(3), Colombo (2) e São 
José dos Pinhais (2).
 O informe registra 
ainda a morte de uma pes-
soa que residia em cada 

um dos seguintes municí-
pios: Alto Piquiri, Ampére, 
Antônio Olinto, Capitão 
Leônidas Marques, Irati, 
Japurá, Maringá, Mauá 
da Serra, Paranaguá, Pa-
ranavaí, Pato Branco, Pi-
raquara, Santa Tereza do 
Oeste, São Jorge d'Oeste, 
São Pedro do Ivaí, Terra 
Boa, Toledo e Vera Cruz 
do Oeste.

FORA DO PARANÁ
 O monitoramento 
registra 6.480 casos e 168 
óbitos de residentes de 
fora.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Auxílio Emergencial: 
nascidos em abril podem 

sacar 3ª parcela
 A C a i x a  p a g a 
nesta terça-feira (22) a 
terceira parcela do auxílio 
emergencial aos trabalha-
dores informais e inscritos 
no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Go-
verno Federal (CadÚnico) 
nascidos em abril, inscritos 
no programa por meio do 
site e do aplicativo, mas es-
tão fora do Bolsa Família. 
A quarta parcela está mar-
cada para 1º de agosto.
 Os recursos tam-
bém poderão ser trans-
feridos para uma conta-
-corrente, sem custos para 
o usuário. Até agora, o 
dinheiro apenas podia ser 
movimentado por meio do 
aplicativo Caixa Tem, que 
permite o pagamento de 
contas domésticas (água, 
luz, telefone e gás), de 
boletos, compras em lojas 
virtuais ou compras com o 
código QR (versão avan-
çada do código de barras) 

em maquininhas de esta-
belecimentos parceiros.

Bolsa Família
 Também hoje, a 
Caixa realiza o pagamen-
to da terceira parcela do 
auxílio para beneficiários 
do Bolsa Família com o 
Número de Identificação 
Social (NIS) terminado em 
4. O pagamento do auxílio 
é feito da mesma forma 
e nas mesmas datas do 
benefício regular do pro-
grama.
 Para quem recebe 
por meio da Poupança 
Social Digital, os recursos 
podem ser movimentados 
pelo aplicativo Caixa Tem 
e na Rede Lotérica de todo 
o Brasil, ou sacados por 
meio do Cartão Bolsa Fa-
mília ou Cartão Cidadão.

Atendimento ao 
cidadão

 A central telefôni-
ca 111 da Caixa funciona 
de segunda a domingo, 

das 7h às 22h, 
gratuitamente, e 
está pronta para 
atender os bene-
ficiários do Auxílio 
Emergencial. Além 
disso, o banco dis-
ponibiliza, ainda, o 
site auxilio.caixa.
gov.br.
 Pelas re-
gras estabelecidas 
pela Medida Provi-
sória 1.039/2021, 
o auxílio será pago 
às famíl ias com 
renda mensal total 
de até três salários 
mínimos, desde 
que a renda por 
pessoa seja infe-
rior a meio salário 
mínimo.
 É neces-
sário que o benefi-
ciário já tenha sido 
considerado elegível até 
o mês de dezembro de 
2020, pois não há nova 

fase de inscrições. Para 
quem recebe o Bolsa Fa-
mília, continua valendo a 
regra do valor mais vanta-
joso. O beneficiário recebe 

o maior valor, seja a parce-
la paga no programa, seja 
a do auxílio emergencial.
 O valor médio do 
benefício será de R$ 250, 
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