
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
10/09/21..................R$ 158,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
10/09/21..................R$ 85,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
10/09/21..................R$ 87,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Destaque desta sexta-feira para as 
baixas temperaturas do amanhecer 
especialmente nos setores mais 
ao sul. Mais ao norte segue com 
muita nebulosidade e com chuvas 
ocasionais.
Mínima:  11°C em Curitiba
Máxima: 23°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Paraná deve iniciar na próxima semana vacinação de 
adolescentes e dose de reforço contra a Covid-19

 O Paraná deve 
receber a partir da próxima 
quarta-feira (15) vacinas 
contra a Covid-19 direcio-
nadas para o início da imu-
nização de adolescentes de 
12 a 17 anos, e dose reforço 
para idosos e imunossu-
primidos. A informação foi 
confirmada pelo secretá-
rio de Estado da Saúde, 
Beto Preto, em coletiva de 
imprensa na quinta-feira 
(9), onde anunciou que o 
Paraná já atingiu mais de 
90% da população adulta 
vacinada com pelo menos 
uma dose.
 “A vacinação dos 
adolescentes e a dose re-
forço em pessoas mais 
vulneráveis ao vírus irá 
aumentar o escudo imuno-
lógico contra a doença em 
todo o Estado, salvando 
centenas de vidas”, disse 
o secretário.
 A estimativa de 
quantas pessoas estão 
elencadas nestes grupos 
está sendo discutida entre 
a Secretaria e o Ministério 
da Saúde e deve ser forma-
lizada nos próximos dias.
 Segundo Beto Pre-
to, o Estado deve iniciar as 
novas estratégias assim 
que chegarem as doses 

destinadas para este fim. 
“As doses específicas para 
adolescentes e reforço 
devem ser enviadas nas 
pautas de distribuição rea-
lizadas a partir da semana 
que vem. Não há como 
fixar uma data para este 
início porque dependemos 
do envio do Ministério da 
Saúde, mas descentrali-
zaremos para os municí-
pios assim que chegarem 
e faremos chegar até o 
braço dos paranaenses”, 
afirmou.

ADOLESCENTES
 A i nc lusão  de 
adolescentes de 12 a 17 
anos no Plano Nacional 
de Imunizações (PNI) foi 
formalizada pelo Ministério 
da Saúde por meio da nota 
técnica nº 36/2021.
 A orientação do 
governo federal determina 
que seja utilizado exclu-
sivamente o imunizante 
Comirnaty, da fabricante 
Pfizer, obedecendo a se-
guinte ordem de prioridade: 
deficiências permanentes, 
comorbidades, gestantes 
e puérperas, privados de 
liberdade e, por fim, adoles-
centes sem comorbidades.
 O documento con-
sidera que o avanço da 

vacinação no País permitiu 
a conclusão da vacinação 
dos grupos prioritários e 
que há previsão de que até 
15 de setembro a pasta 
conclua o envio de doses 
suficientes para vacinar 
100% da população maior 
de 18 anos com pelo menos 
a primeira dose.

REFORÇO
 O governo federal 
deve enviar doses adicio-
nais para reforço do es-
quema vacinal em idosos 
acima de 70 anos (que te-
nham recebido a segunda 
dose ou dose única há pelo 
menos seis meses) e imu-
nossuprimidos (pessoas 
com sistema imunológico 
mais enfraquecido e vulne-
rável a infecções) também 
a partir do dia 15.
 A administração 
da dose reforço ou 3ª dose 
foi orientada pelo Ministério 
da Saúde na nota técnica nº 
27/2021. O documento des-
taca que “neste momento é 
preciso reconsiderar as 
estratégias de vacinação 
em determinados grupos 
de maior vulnerabilidade, 
visto que está sendo ob-
servado um incremento 
de morbimortalidade nas 
últimas semanas nestes 

públicos”.
 A publicação tam-
bém considera que idosos 
e indivíduos com alto grau 
de imunossupressão apre-
sentaram menor proteção 
pelo esquema padrão da 
vacinação aos mais diver-
sos tipos de imunizantes e 
que existe a necessidade 
de urgência da adequação 
do esquema vacinal nes-
tes grupos devido ao risco 
elevado de complicações e 
óbitos pela Covid-19.
 A vacina a ser utili-
zada como dose adicional 
deverá ser, preferencial-
mente, da plataforma de 
RNA mensageiro (Pfizer) 
ou, de maneira alternativa, 
vacina de vetor viral (Jans-
sen ou AstraZeneca).

MAIS DOSES
 Ainda nesta quin-
ta-feira (9), o Paraná rece-
beu mais 158.900 vacinas. 
Pela manhã, 100.400 Co-
ronaVac/Butantan desem-
barcaram no Aeroporto 
Internacional Afonso Pena, 
em São José dos Pinhais.

 Já no período da 
tarde, 58.500 doses da 
Pfizer foram entregues no 
Centro de Medicamentos 
do Paraná (Cemepar). Des-
tes imunizantes, 108.700 
são destinados à primeira 
dose (D1) e 50.200 para 
segunda aplicação (D2). 
As vacinas fazem parte da 
49ª pauta de distribuição do 
Ministério da Saúde.
 O Estado deve ini-
ciar a distribuição de mais 
vacinas para as 22 Regio-
nais de Saúde nesta sexta-
-feira (10). O novo envio 
deve conter grande parte 
das doses recebidas entre 
sábado e quinta-feira (9). 
Ao todo, o Paraná recebeu 
619.310 vacinas nestes 
dias, sendo 361.720 D2 e 
257.590 D1.
 Além destas, o 
Estado mantém armaze-
nadas 338.200 doses da 
CoronaVac/Butantan rece-
bidas durante o fim de se-
mana, após determinação 
da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 

para verificação da carga 
em razão da mudança no 
processo fabril do imuni-
zante no Instituto Butantan. 
A Sesa aguarda definição 
do órgão para destinação 
dos imunizantes.

INSUMOS
 O  Governo  do 
Estado também recebeu 
2.401.500 seringas descar-
táveis, seringas com agu-
lha e slip com agulha, além 
de 636.330 diluentes. Os 
insumos foram enviados 
pelo Ministério da Saúde 
e serão descentralizados 
para os municípios para dar 
continuidade à vacinação.

VACINÔMETRO
 Segundo os da-
dos do Vacinômetro na-
cional, o Paraná já aplicou 
11.401.637 vacinas contra a 
Covid-19, sendo 7.621.629 
D1, 320.884 doses únicas 
(DU) e 3.459.124 D2. Entre 
D1 e DU, o Estado já atingiu 
91% da população adulta, 
estimada em 8.720.953 
pessoas, com pelo menos 
uma dose.

Trabalhadores nascidos em junho 
podem sacar auxílio emergencial

 Trabalhadores 
informais e inscritos no 
Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais do Gover-
no Federal (CadÚnico) 
nascidos em junho podem 
sacar, a partir de hoje (10), 
a quinta parcela do auxílio 
emergencial 2021. O di-
nheiro foi depositado nas 
contas poupança digitais 
da Caixa Econômica Fe-
deral em 25 de agosto.
 O calendário é 
organizado em ciclos de 
crédito em conta e de sa-
que em espécie, de acordo 
com o mês de nascimento. 
O saque pode ser feito no 
caixa eletrônico das agên-
cias da Caixa ou nas lotéri-
cas. Os recursos também 
podem ser transferidos 
para uma conta corrente, 
sem o pagamento de tari-
fas.
 O dinheiro ainda 
pode ser movimentado 
por meio do aplicativo Cai-

xa Tem. Com ele 
é possível pagar 
boletos e contas, 
como água e te-
lefone, fazer com-
pras pela internet 
e pelas maquini-
nhas em diversos 
estabelecimentos 
comerciais, com 
o cartão de débito 
virtual e QR Code.
 Em caso 
de dúvidas, a cen-
tral telefônica 111 
da Caixa funciona 
de segunda a do-
mingo, das 7h às 
22h. Além disso, o 
beneficiário pode 
consultar o site auxilio.
caixa.gov.br.
 O auxílio emer-
gencial foi criado em abril 

zembro de 2020 
em até quatro par-
celas de R$ 300 ou 
R$ 600 cada.
 Neste ano, a nova 
rodada de paga-
mentos, durante 
sete meses, tem 
parcelas de R$ 
150 a R$ 375, de-
pendendo do per-
fil: as famílias, em 
geral, recebem R$ 
250; a família mo-
noparental, chefia-
da por uma mulher, 
recebe R$ 375; e 
pessoas que mo-
ram sozinhas re-
cebem R$ 150.

Regras
 Pelas regras es-
tabelecidas, o auxílio é 
pago às famílias com ren-

da mensal 
total de até três salários 
mínimos, desde que a ren-
da por pessoa seja inferior 
a meio salário mínimo. É 
necessário que o benefi-
ciário já tenha sido consi-
derado elegível até o mês 
de dezembro de 2020, 
pois não houve 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.
 O programa se 
encerraria com a quarta 
parcela, depositada em 
julho e sacada em agosto, 
mas foi prorrogado até 
outubro, com os mesmos 
valores para o benefício. 
A Agência Brasil elaborou 
um guia de perguntas e 
respostas sobre o auxílio 
emergencial.

do ano passado pelo go-
verno federal para aten-
der pessoas vulneráveis 
afetadas 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 de- Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br


