
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
05/11/21..................R$ 155,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
05/11/21..................R$ 79,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
05/11/21..................R$ 88,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Destaque desta sexta-feira para o alto 
risco de tempestades principalmente no 
interior do Estado. Avanço de uma frente 
fria pelo oceano, situação que gera um 
ambiente favorável ao desenvolvimento 
de áreas de instabilidade.
Mínima:  17°C em Curitiba
Máxima: 32°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Campanha Novembro Vermelho alerta para 
casos de câncer de boca em homens

 O Novembro Vermelho, mês de conscienti-
zação e prevenção do câncer de boca, junta-se ao 
Novembro Azul enfatizando a importância dos cuidados 
da saúde do homem. Esse tipo de câncer atinge mais 
a população masculina.
 Com o objetivo de combater precocemente 
a doença, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) 
promove durante o mês várias ações voltadas para 
esse público-alvo. Entre elas, palestras sobre câncer 
de boca, lives com especialistas e contato direto com 
os agentes municipais, a fim de desenvolver atividades 
junto às Unidades Básicas de Saúde.
 “O câncer de boca também pode levar à morte 
e as pessoas precisam saber disso. A Campanha No-
vembro Vermelho chama a atenção dos profissionais de 
saúde bucal, como dentistas, auxiliares e técnicos em 
saúde bucal e, principalmente, da população em geral 

para esse tipo de doença e suas implicações”, disse o 
secretário estadual da Saúde, Beto Preto.
 Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), 
a estimativa de novos casos no Brasil em 2020 foi de 
15.190 casos, sendo 11.180 homens e 4.010 mulheres. 
No Paraná, o número chega a quase mil casos. Esse tipo 
de câncer é o quinto mais frequente entre homens e o 
sétimo em mulheres. O maior risco está entre homens 
com mais de 40 anos, fumantes ou que consomem 
bebidas alcoólicas em excesso. A exposição ao sol 
sem proteção e a infecção causada pelo papilomavírus 
(HPV) também são fatores de risco.
 De acordo com a diretora de Atenção e Vi-
gilância em Saúde, Maria Goretti David Lopes, as 
campanhas em prol da saúde são um estímulo à cons-
cientização da população e enfatizam a importância da 
prevenção e do tratamento precoce. “Diante da grande 
proximidade das duas temáticas, sendo o câncer de 

boca muito prevalente na 
população masculina, a 
Secretaria da Saúde pro-
move o Novembro Azul/
Vermelho alertando, de 
várias formas, os cuidados 
que os homens devem ter 

em relação à própria saúde”, enfatizou.
SINAIS

 O câncer da boca (também conhecido como 
câncer de lábio e cavidade oral) é um tumor maligno 
que afeta lábios, estruturas da boca, como gengivas, 
bochechas, céu da boca, língua (principalmente as 
bordas) e a região embaixo dela. A maioria dos casos 
é diagnosticada em estágios avançados.

CAMPANHA
 O Novembro Vermelho foi criada em 2019 por 
meio de uma lei estadual e tem como objetivo conscien-
tizar a população sobre a importância de prevenir e com-
bater o câncer de boca, enfatizando a sua gravidade, a 
necessidade de cuidados e o diagnóstico precoce.
 Também são objetivos estabelecer diretrizes 
para o desenvolvimento de ações integradas envolven-
do a população, órgãos públicos e empresas privadas 
e, ainda, detectar precocemente lesões malignas na 
cavidade oral e nos lábios, além de encaminhar o pa-
ciente para um tratamento adequado.

LEI NACIONAL
 A Semana Nacional de Prevenção do Câncer 
Bucal no Brasil acontece de 05 a 09 de novembro e 
está prevista na Lei nº 13.230/2015. O objetivo da data 
é estimular, junto aos gestores e à população, ações 
preventivas, campanhas educativas, debater políticas 
públicas, apoiar atividades organizadas e desenvolvi-
das pela sociedade civil, entre outros.

Prêmio Biblioteca Digital 2021 
anuncia comissão julgadora

 A Biblioteca Pública 
do Paraná (BPP) anunciou 
nesta quinta-feira (4) os in-
tegrantes da comissão jul-
gadora da segunda edição 
do Prêmio Biblioteca Digital 
— criado para fomentar a 
produção e circulação de 
livros inéditos no formato de 
e-book.
 Cezar Tridapalli e 
Otto Leopoldo Winck são 
os jurados da categoria Ro-
mance. Giovana Madalosso 
e Domingos Pellegrini esco-
lhem o melhor livro de contos. 
Luísa Cristina dos Santos 
Fontes e Cristiano de Sales 
analisam as obras de poesia. 
Cristiane Mateus e Tatjane 
Garcia Albach apontam os 
melhores trabalhos voltados 
para o público infantil.
 Formada por es-
critores, editores, críticos e 
professores universitários, 
a comissão é presidida pelo 

diretor da BPP, Luiz Felipe 
Leprevost.
 O Prêmio Biblio-
teca Digital recebeu 1.376 
livros inéditos de autores de 
todo País. Os três primeiros 
colocados de cada catego-
ria receberão prêmios em 
dinheiro: R$ 15 mil (primeiro 
lugar), R$ 10 mil (segundo 
lugar) e R$ 5 mil (terceiro 

lugar).
 Os 12 livros vence-
dores formarão uma coleção 
e serão disponibilizados para 
download gratuito no site da 
BPP. Os trabalhos foram 
inscritos pela internet, gratui-
tamente, entre julho e setem-
bro. O resultado do concurso 
será divulgado na primeira 
quinzena de dezembro.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Paraná registra 1.113 novos 
casos e 42 óbitos pela Covid-19

 A Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa) 
divulgou nesta quinta-
-feira (4) mais 1.113 casos 
e 42 mortes em decorrên-
cia da Covid-19. Os casos 
são referentes aos meses 
ou semanas anteriores e 
não representam a no-
tificação das últimas 24 
horas.
 Os dados acumu-

lados do monitoramento 
mostram que o Paraná 
soma 1.553.471 casos e 
40.366 óbitos pela doen-
ça.

INTERNADOS
 369 pac ientes 
com diagnóstico confir-
mado estão internados. 
São 309 em leitos SUS 
(178 em UTIs e 131 em 
clínicos/enfermarias) e 60 

em leitos da rede particu-
lar (34 em UTIs e 26 em 
clínicos/enfermarias).
 Há out ros 966 
pacientes internados, 
543 em leitos de UTI e 
423 em enfermarias, que 
aguardam resultados de 
exames. Eles estão em 
leitos das rede públicas e 
particular e são conside-
rados casos suspeitos.

ÓBITOS
 A Sesa informa a 
morte de mais 42 pacien-
tes. São 21 mulheres e 21 
homens, com idades que 
variam de 23 a 89 anos. 
Os óbitos ocorreram entre 
8 de abril e 04 de novem-
bro de 2021.

FORA DO PARANÁ
 O monitoramento 
da Secretaria da Saúde 
registra 6.205 casos de 
não residentes no Estado 
– 218 pessoas morreram.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Preço dos combustíveis volta a ter dois dígitos após 
vírgula na bomba

 O preço dos com-
bustíveis nos postos voltará 
a ter apenas dois dígitos 
após a vírgula, facilitando 
o entendimento do consu-
midor. A determinação foi 
divulgada na quinta-feira 
(4), pela Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP), 
entre outras medidas.
 A me -
dida aprovada 
foi submetida à 
consulta e audi-
ência públicas. 
Ela vem sendo discutida 
pela ANP desde 2018, com 
o início da greve dos cami-
nhoneiros. Na ocasião, a 
agência adotou um conjunto 
de medidas de flexibilização, 
excepcionais e temporárias, 
com o intuito de garantir o 
abastecimento.
 Com prazo para 
entrada em vigor de 180 dias 
após a publicação da nova 
resolução, os preços por litro 

de todos os combustíveis 
automotivos comercializa-
dos deverão ser expressos 
pelos postos revendedores 
com duas casas decimais, 
em vez das atuais três ca-
sas decimais, no painel de 
preços e nas bombas medi-
doras, facilitando o entendi-
mento dos consumidores.
 Outra mudança é 

a regulamentação do deli-
very de combustíveis. Após 
a execução de criterioso 
projeto piloto, a atividade de 
delivery poderá ser exercida 
a partir de autorização es-
pecífica da ANP. Nesse mo-
mento, tal atividade estará 
restrita ao etanol hidratado 
e gasolina C. Para aderir ao 
programa, o posto deverá 
estar adimplente com o Pro-
grama de Monitoramento da 

Qualidade da ANP (PMQC) 
e o delivery deverá ser feito 
até os limites do município 
onde se encontra o revende-
dor varejista autorizado pela 
ANP.
 Também ficou de-
cidida alteração na cha-
mada tutela de fidelidade à 
bandeira. As novas regras 
determinam que o reven-

dedor varejista 
deve informar 
em cada bom-
ba medidora, de 
forma destaca-

da e de fácil visualização, o 
CNPJ, a razão social ou o 
nome fantasia do distribuidor 
fornecedor do respectivo 
combustível automotivo. 
Caso opte por exibir marca 
comercial de um distribuidor 
de combustíveis e comercia-
lizar combustíveis de outros 
fornecedores, deverá exibir, 
na identificação do combus-
tível, o nome fantasia dos 
fornecedores.

Medida visa facilitar o 
entendimento do consumidor

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br


