
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
03/11/21..................R$ 160,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
03/11/21..................R$ 78,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
03/11/21..................R$ 88,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Na quarta-feira, as condições do tempo 
seguem com nebulosidade variável no 
leste do Paraná, com possibilidade de 
chuviscos isolados. Nas demais regiões, 
o tempo segue estável com o sol predo-
minando e temperaturas em elevação.
Mínima:  16°C em Curitiba
Máxima: 30°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Novembro Azul de 2021 pretende aproximar 
homens das Unidades de Saúde

 Desde 2008 o mês 
de novembro é marcado 
por um maior movimento 
em prol da saúde do ho-
mem no País. O Novem-
bro Azul foi criado com o 
objetivo de desenvolver 
ações que estimulem a 
população masculina a 
dedicar mais atenção à 
saúde e se conscientizar 
da importância da preven-
ção de doenças, com foco 
no câncer de próstata.
 Nesse sentido, 
a Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa) propõe 
como tema este ano: “Cui-
dar da saúde também é 
coisa de homem! Previna-
-se, cuide da sua família 
e procure a Unidade de 
Saúde mais próxima”.
 A e s c o l h a  v a i 
ajudar no fortalecimento 
do acesso dos homens a 
Atenção Primária à Saúde 
(APS), mantendo a popu-
lação masculina mais perto 
dos serviços em redes, 
cuidados rotineiros e con-
sultas periódicas. 

 “Buscamos pro-
mover a melhoria das 
condições de saúde da 
população masculina no 
Paraná, e que a prevenção 
seja o primeiro caminho 
a ser escolhido. Estudos 
indicam que os homens 
têm menor número de con-
sultas médicas por ano em 
comparação às mulheres 
e fazem menos uso de 
serviços de cuidado, por 
isso as ações não devem 
se restringir ao mês de 
novembro, mas sim ao 
longo de todo o ano", disse 
o secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto. 
 A tua lmente ,  a 
população masculina no 
Estado é estimada em 5,6 
milhões de pessoas. Es-
tima-se que entre 2020 e 
2022 surjam 35.050 novos 
casos de câncer a cada 
ano. Segundo o Instituto 
Nacional de Câncer José 

Alencar Gomes da Silva 
(INCA), os tipos mais fre-
quentes entre os homens 
são de pele e de próstata.
 “Precisamos aten-
der os homens em suas 
dificuldades em cuidar da 
saúde, e evitar que tantos 
morram pela simples falta 
de informação. Muitas ve-
zes, os homens com cân-
cer de próstata procuram 
os serviços de saúde com 
a doença já em estágio 
avançado”, enfatizou. 

ATENÇÃO À SAÚDE
 Os programas da 
Atenção Primária do Esta-
do do Paraná contemplam 
a população masculina em 
todas as faixas etárias, 
começando pelo calen-
dário vacinal, nos primei-
ros meses de vida. Entre 
11 e 14 anos, destaque 
para a vacina do HPV, que 
protege contra doenças 
infecciosas da pele e das 

mucosas atingindo princi-
palmente a região genital, 
podendo se transformar 
em vários tipos de câncer.
 Dos 15 aos 29 
anos, a Sesa investe na 
prevenção de causas 
externas da mortalidade 
masculina, já que mais de 
80% das causas de mortes 
de homens, nessa faixa 
etária, estão relacionadas 
a fatores como acidentes, 
violências e vícios. São 
exemplos os programas 
Tabagismo e Vida no Trân-
sito. 
 Há ainda os pro-
gramas ofertados para a 
população em geral, com 
a prevenção e 
controle de do-
enças crônicas 
como obesida-
de, diabetes, 
hipertensão, 
cardiopatias e 

doenças transmissíveis, 
como Aids, hepatites e 
sífilis.
 Em 2009, foi insti-
tuída, ainda, a Portaria nº 
1944 no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
Ela criou a Política Nacio-
nal de Atenção Integral à 
Saúde do Homem, visan-
do promover a melhoria 
das condições de saúde 
a população masculina, a 
fim de reduzir a morbidade 
e mortalidade e organizar 
uma rede de atenção à 
saúde que garanta uma 
linha de cuidados integrais 
voltada para a população 
masculina. 

NOVEMBRO AZUL
 O movimento No-
vembro Azul teve origem 
em 1999, na Austrália, com 
um grupo de amigos que 
decidiram deixar o bigo-
de crescer, a fim de cha-
mar atenção para a saúde 
masculina. Ele chegou ao 
Brasil em 2008, trazido 
pelo Instituto Lado a Lado 
pela Vida e pela Sociedade 
Brasileira de Urologia. 
 Para chamar ain-
da mais a atenção para 
a causa, o dia 17 de no-
vembro foi escolhido como 
Dia Mundial de Combate 
ao Câncer de Próstata e 
muitas cidades iluminam 
os monumentos e prédios 
públicos na cor azul, assim 
como é feito durante a cam-
panha do Outubro Rosa. 

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Se você acredita que é capaz, ignore 
a opinião dos outros e siga em frente. 

Nem sempre é bom saber o que 
outros pensam.

Estado vai receber mais 450,4 mil vacinas contra a 
Covid-19 nesta quarta-feira

 O Ministério da 
Saúde divulgou uma nova 
pauta de distribuição dos 
imunizantes contra a Co-
vid-19 nesta terça-feira (2), 
contemplando o Paraná 
com mais 450.450 doses 
da vacina da Pfizer/BioN-
Tech. 
 O novo lote deve 
ser enviado nesta quarta-
-feira (3) em duas cargas. 
A primeira está progra-
mada no voo LA-4777 
que deve desembarcar 
no Aeroporto Internacional 

Afonso Pena, em São José 
dos Pinhais, na Região 
Metropolitana de Curitiba, 
às 09h15. Em seguida, o 
voo G3-1115 deve chegar 
às 10h25, completando a 
remessa.
 Do aeroporto, as 
doses serão encaminha-
das para o Centro de Me-
dicamentos do Paraná 
(Cemepar), onde serão 
conferidas e armazenadas 
até que sejam distribuídas 
para as 22 Regionais de 
Saúde. A descentralização 

e destinação das doses 
está sujeita à divulgação 
do Informe Técnico.
 Segundo os da-
dos do Vacinômetro na-
cional, o Paraná já apli-
cou 15.867.206 vacinas 
contra a Covid-19, sendo 
8.587.800 primeiras doses 
(D1) e 6.843.991 segun-
das doses (D2) ou doses 
únicas (DU). O Estado re-
gistra ainda a aplicação de 
39.773 doses adicionais 
(DA) e 397.279 doses de 
reforço (DR). 


