
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
19/07/21..................R$ 153,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
19/07/21..................R$ 92,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
19/07/21..................R$ 83,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Destaque deste início de semana 
para as baixas temperaturas registra-
das no Paraná. Durante a manhã e 
tarde o sol predomina, mesmo assim 
não aquece muito. Umidade relativa 
fica baixa à tarde.
Mínima:  02°C em Curitiba
Máxima: 17°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

 Há exatos seis 
meses, em 18 de janeiro, 
desembarcavam no Para-
ná as primeiras doses do 
imunizante Coronavac, 
produzido pelo laboratório 
Sinovac em parceria com o 
Instituto Butantan, para dar 
início a uma campanha de 
vacinação que se tornou a 
maior arma para vencer a 
pandemia de Covid-19.
 Desde a noite da-
quela segunda-feira chu-
vosa, em que oito profis-
sionais de saúde da linha 
de frente do Complexo 
Hospitalar do Trabalhador, 
de Curitiba, receberam as 
primeiras doses, o Estado 
chega a este domingo, 18 
de julho, com 6.964.371 
vacinas aplicadas, uma 
média de 38,4 mil doses 
administradas por dia nos 
399 municípios. É o quinto 
estado com o maior núme-
ro de aplicações, pratica-
mente colado com a Bahia.
 “Desde o início 
da campanha o Estado se 
esforçou para que a vacina 
chegasse o mais rápido 
possível aos braços dos 
paranaenses”, afirma o 
governador Carlos Massa 
Ratinho Junior.
 “Es t ru tu ramos 
uma rede logística, com a 
utilização das aeronaves 
da frota estadual para fazer 
a distribuição do imunizan-
te de forma ágil, e conta-
mos com o apoio de todos 
os municípios, que estão 
vacinando de domingo a 

domingo”, destaca.
 Até o momento, 
5.418.621 paranaenses 
foram vacinados, o que 
corresponde a 62,1% da 
população adulta do Esta-
do. Destes, 20,9% já está 
com o escudo de imuni-
zação completo, com a 
aplicação das duas do-
ses ou do imunizante de 
dose única - um total de 
1.821.513 pessoas. Os 
dados constam no sistema 
do Ministério da Saúde, 
atualizado em tempo real 
pelos municípios.
 “A vacinação tem 
sido o principal instrumen-
to de defesa nesse mo-
mento, é o que vai nos dar a 
condição de superar essa 
dificuldade do coronavírus. 
Estamos construindo um 
escudo imunológico coleti-
vo, porque quando o grupo 
de vacinados aumenta, 
diminui a transmissão e 
a contaminação geral da 
população”, diz.  

PÚBLICOS
 Ao  mesmo em 
tempo em que segue va-
cinando os grupos priori-
tários, aqueles que estão 
mais expostos ao vírus 
ou têm maiores chances 
de desenvolver as formas 
graves da doença, o Pa-
raná também já aplicou 
1.942.294 doses de imu-
nizantes na população em 
geral, com idade entre 18 e 
59 anos. É o terceiro estado 
brasileiro que mais vacinou 
esse público em números 

absolutos de doses.
 Entre as outras 
categorias profissionais, fo-
ram administradas 34.350 
vacinas nos trabalhadores 
das forças de segurança 
e salvamento; 31.691 nos 
profissionais de ensino 
superior; 15.505 nos tra-
balhadores do transporte 
coletivo rodoviário; 14.102 
em trabalhadores de limpe-
za; 13.003 em portuários; 
10.378 nas Forças Arma-
das; 4.576 em funcionários 
do sistema penitenciário; 
4.511 em trabalhadores 
industriais; 4.198 do trans-
porte aéreo; 2.475 do trans-
porte ferroviário e 191 do 
transporte aquaviário.

MUNICÍPIOS
 Em números ab-
solutos, os dez municípios 
que mais aplicaram vacinas 
foram Curitiba (1.218.064); 
Londrina (359.864); Ma-
ringá (342.350); Cascavel 
(212.139); Ponta Grossa 
(181.788); São José dos 
Pinhais (157.771); Foz do 
Iguaçu (155.173); Colom-
bo (115.364); Paranaguá 
(111.459) e Guarapuava 
(87.620).
 Até agora, o Pa-
raná recebeu 8.568.170 
doses de imunizantes do 
Ministério da Saúde, sendo 
que 8.332.670 foram dis-
tribuídas aos municípios. 
Parte das vacinas é reser-
vada para aplicação da 
segunda dose, para com-
pletar o esquema vacinal.

Trabalhadores nascidos em 
dezembro podem sacar 

auxílio emergencial
 Trabalhadores informais e inscritos no Ca-
dastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico) nascidos em dezembro podem 
sacar a partir de hoje (19) a terceira parcela do auxí-
lio emergencial 2021. O dinheiro foi depositado nas 
contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal 
em 30 de junho.
 Os recursos também poderão ser transferidos 
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 pa-
gamento de contas domésticas (água, luz, telefone e 
gás), de boletos, compras em lojas virtuais ou compras 
com o código QR (versão avançada do código de bar-
ras) em maquininhas de estabelecimentos parceiros.
 Em caso de dúvidas, a central telefônica 111 
da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7h às 
22h. Além disso, o beneficiário pode consultar o site 
auxilio.caixa.gov.br.
 O saque originalmente estava previsto para 
ocorrer em 12 de agosto, mas foi antecipado em cerca 
de três semanas por decisão da Caixa. Segundo o 
banco, a adaptação dos sistemas tecnológicos e dos 
beneficiários ao sistema de pagamento do auxílio emer-

gencial permitiu o adianta-
mento do calendário.
 O auxílio emer-
gencial foi criado em abril 
do ano passado pelo go-
verno federal para atender 
pessoas vulneráveis afe-
tadas pela pandemia de 
covid-19. Ele foi pago em 
cinco parcelas de R$ 600 
ou R$ 1,2 mil para mães 
chefes de família monoparental e, depois, estendido 
até 31 de dezembro de 2020 em até quatro parcelas 
de R$ 300 ou R$ 600 cada.
 Neste ano, a nova rodada de pagamentos, 
prevê parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo do 
perfil: as famílias, em geral, recebem R$ 250; a família 
monoparental, chefiada por uma mulher, recebe R$ 
375; e pessoas que moram sozinhas recebem R$ 
150. O programa se encerraria neste mês, mas foi 
prorrogado até outubro.

Regras
 Pelas regras estabelecidas, o auxílio será pago 
às famílias com renda mensal total de até três salários 

mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a 
meio salário mínimo. É necessário que o beneficiário 
já tenha sido considerado elegível até o mês de de-
zembro de 2020, pois não há nova fase de inscrições. 
Para quem recebe o Bolsa Família, continua valendo a 
regra do valor mais vantajoso, seja a parcela paga no 
programa social, seja a do auxílio emergencial.
 A Agência Brasil elaborou um guia de pergun-
tas e respostas sobre o auxílio emergencial . Entre as 
dúvidas que o beneficiário pode tirar estão os critérios 
para receber o benefício, a regularização do CPF e os 
critérios de desempate dentro da mesma família para 
ter acesso ao auxílio. Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Secretaria da Saúde registra mais 1.211 novos casos e 60 
óbitos pela Covid-19 A Secretaria de 

Estado da Saúde divul-
gou neste domingo (18) 
mais 1.211 casos confir-
mados e 60 mortes pela 
Covid-19 no Paraná. Os 
números são referentes a 
meses ou semanas ante-
riores e não representam 
a notificação das últimas 
24 horas.
 Os dados acumu-
lados do monitoramento 
da doença mostram que 
o Estado soma 1.337.995 
casos conf i rmados e 
33.552 óbitos. Há ajustes 
ao final do texto. 

 Os casos confir-
mados divulgados neste 
domingo são de janeiro 
(4), fevereiro (17), março 
(146), abril (23), maio (2), 
junho (31) e julho (988) de 
2021.

INTERNADOS
 O informe relata 
que 1.543 pacientes com 
diagnóstico confirmado 
de Covid-19 estão in-
ternados. São 1.200 em 
leitos SUS (656 em UTIs 
e 544 em enfermarias) 
e 343 em leitos da rede 
particular (171 em UTIs 
e 172 em enfermarias).

 Há outros 1.926 
pacientes internados, 886 
em UTIs e 1.040 em en-
fermarias, que aguardam 
resultados de exames. 
Eles estão nas redes pú-
blica e particular e são 
considerados casos sus-
peitos de infecção pelo 
Sars-CoV-2.

ÓBITOS
 A Secretaria da 
Saúde informa a morte 
de mais 60 pacientes. 
São 17 mulheres e 43 
homens, com idades que 
variam de 33 a 91 anos. 
Os óbitos ocorreram de 

10 de março a 18 de julho 
de 2021.
 Os pacientes que 
foram a óbito residiam em 
Curitiba (5), Araucária 
(2), Foz do Iguaçu (2), 
Guarapuava (2), Londri-
na (2), Maringá (2), Ponta 
Grossa (2) e Prudentópo-
lis (2).
 A Secretaria re-
gistra, ainda, a morte de 
uma pessoa em cada um 
dos seguintes municí-
pios: Almirante Taman-

daré, Altônia, Arapongas, 
Assis Chateaubriand, 
Cambará, Cambé, Cam-
po Largo, Castro, Cia-
norte, Colombo, Cornélio 
Procópio, Cândido de 
Abreu, Engenheiro Bel-
trão, Fazenda Rio Gran-
de, Formosa do Oeste, 
Imbituva, Iporã, Jaca-
rezinho, Jaguariaíva, 
Juranda, Kaloré, Lapa, 
Mandirituba, Marechal 
Cândido Rondon, Media-
neira, Paiçandu, Palmas, 

Paranaguá, Paranavaí, 
Pato Branco, Peabiru, Pi-
nhais, Porto Amazonas, 
Santa Helena, Santo An-
tônio do Sudoeste, São 
Jorge d'Oeste, São José 
dos Pinhais, São Miguel 
do Iguaçu, Tomazina, 
Turvo e Umuarama.

FORA DO PARANÁ
 O monitoramento 
registra 7.049 casos e 
188 óbitos de residentes 
de fora do Paraná.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Seis meses após iniciar a vacinação, Paraná chega a 
6,9 milhões de doses aplicadas
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