
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
12/01/22..................R$ 167,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
12/01/22..................R$ 89,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
12/01/22..................R$ 90,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• O dia está começando com tempo 
instável na região noroeste do Esta-
do, onde já há registros de pancadas 
de chuvas isoladas. Nas demais 
regiões, apesar da nebulosidade não 
há registros de chuvas pela manhã.
Mínima:  18°C em Curitiba
Máxima: 27°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Saúde orienta isolamento de 7 dias para pacientes 
de Covid-19 assintomáticos

 A Secretaria de 
Estado da Saúde divulgou, 
nesta quarta-feira (12), 
novas orientações para o 
isolamento de pacientes 
infectados com a Covid-19. 
Para aqueles que estão 
assintomáticos, o período 
é de sete dias, já nos casos 
em que o infectado apre-
senta sintomas leves e mo-
derados, a recomendação 
é de dez dias. Os prazos 
passam a contar a partir 
da confirmação por meio 
de um teste PCR (padrão 
ouro) ou antígeno.
 A or ientação é 
diferente da indicada pelo 
Ministério da Saúde, que 
anunciou nesta segunda-
-feira (10) a redução de 
dez para cinco dias de 
isolamento nos casos de 
pessoas que estão sem 
sintomas respiratórios, 
sem febre há 24 horas 
e que tenham resultado 
negativo nos testes; e de 
sete dias nos casos em que 
o paciente tenha sintomas 
leves ou moderados. A re-
gra prevista anteriormente 
pelo Ministério da Saúde 
era de 14 dias de isolamen-
to ininterruptos.

 A diferença entre 
os períodos se dá por con-
ta da logística de testagem 
nos municípios paranaen-
ses. A decisão foi enca-
minhada ao Conselho de 
Secretarias Municipais de 
Saúde do Paraná.
 “Estamos cum-
prindo a nova determi-
nação do Ministério, po-
rém, deixando de fora a 
recomendação de cinco 
dias de isolamento para 
assintomáticos, já que é 
muito difícil para os muni-
cípios promoverem esse 
isolamento de cinco dias 
porque teríamos que tes-
tar duas vezes, e hoje, a 
rede tem dificuldade para 
testar duas vezes num 
período tão curto”, afirmou 
o secretário estadual de 
Saúde, Beto Preto.
 Apesar  da  re -
dução no isolamento, as 
medidas de prevenção 
contra a disseminação do 
vírus ainda estão manti-
das. Entre as principais 
orientações estão o uso 
correto de máscara, dis-
tanciamento social, man-
ter ambientes ventilados 
com livre circulação de ar, 

O secretário estadual de Saúde, Beto Preto, atende a imprensa nesta quarta-
-feira (12), para falar sobre o cenário da pandemia de Covid-19, com evolução de 
casos nos últimos boletins - Curitiba, 12/01/2022 - Foto: Geraldo Bubniak/AEN

higienização das mãos e 
evitar contato próximo com 
pessoas que apresentem 
sintomas respiratórios. A 
vacina também é essencial 
para evitar a proliferação 
de casos graves da doen-
ça.
 “A vacinação tem 
sido fundamental. Sem ela, 
não teríamos chegado até 
aqui”, disse o secretário. 
“Precisamos retomar os 
cuidados, caso contrário 
vamos ver nossos hospi-
tais apresentarem gran-
de lotação nos próximos 
dias”, complementou.

ÔMICRON
 Nesta quarta-feira 
(12), a Secretaria de Saú-
de confirmou o primeiro 
caso da variante Ômicron 
no Paraná. Trata-se de 
um homem de 24 anos, 
morador de Curitiba, que 
apresentou os primeiros 
sintomas no dia 14 de de-
zembro de 2021, e teve 
o caso confirmado no dia 
18. Segundo o Ministério 
da Saúde, 392 casos da 
variante Ômicron foram 
confirmados até a última 
segunda-feira (10) no Bra-
sil, com uma morte. O País 

tem, até o momento, 708 casos em investigação.
 De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, já existe transmissão 
comunitária da variante Ômicron no Paraná. Os dados podem ser constatados pela 
evolução de casos em janeiro. Somente nos primeiros onze dias, foram identifica-
dos 40.164 infectados. Como comparativo, em dezembro, o total foi de 9.165. O 
número de casos no começo deste ano se assemelha a janeiro de 2021, no início 
da vacinação, que registrou cerca de 44 mil casos (onze dias). A média móvel dos 
casos teve um salto de 1.914,5% em relação aos 14 dias anteriores, na casa de 
4.175 por dia.
 A principal estratégia para o enfrentamento da variante é a alta cobertura 
vacinal. Desde o início da campanha de vacinação, o Paraná já aplicou, no total, 
17.802.050 doses de imunizantes contra a doença.
 Até o momento, não há previsão de novas medidas restritivas para conter 
o avanço dos casos, mas Beto Preto fez um apelo à população para que adote os 
cuidados preventivos, a fim de evitar a transmissão desenfreada. “Todas as medidas 
estão no nosso radar, mas neste momento qualquer tipo de aglomeração fora do 
comum deve ser evitada”, disse.

Fonte: Agência Estadual de Notícias.

Programa Caixa d’Água Boa vai atender 
mais 1,5 mil famílias em 2022

 O projeto Caixa 
d’Água Boa vai atender 
mais 1,5 mil famílias de 
51 municípios em 2022. A 
iniciativa atende pessoas 
em situação de vulnerabi-
lidade por meio de parceria 
entre a Secretaria de Es-
tado da Justiça, Família e 
Trabalho e da Sanepar.
 A Companhia de 
Saneamento do Paraná 
disponibiliza uma caixa 
d’água de 500 litros e um 
kit de instalação. A pasta 
oferece subsídio finan-
ceiro de R$ 1.000,00 para 
viabilizar a instalação do 
kit e também o treinamento 
de como fazê-la.
 O projeto já bene-
ficiou 4 mil famílias em 143 
municípios desde que foi 
implementado, por meio 
da Coordenadoria da Uni-
dade Técnica do Progra-
ma Nossa Gente Paraná.
 “Queremos levar 
este projeto para o maior 
número possível de muni-
cípios. Ter água em casa é 
fundamental para a saúde, 
a higiene e a alimentação”, 
afirma o secretário Ney 
Leprevost. Ele explica, 
ainda, que o Caixa D’Água 

estar inscrita no Cadastro 
Único para Programas So-
ciais do governo federal e 
encontrar-se em situação 
de vulnerabilidade social, 
conforme o Índice de Vul-
nerabilidade das Famílias 
(IVFPR) do Programa Nos-
sa Gente Paraná.

MUNICÍPIOS
 Os próximos mu-
nicípios a receberam o 
projeto são: Alto Paraíso, 
Antônio Olinto, Bituruna, 
Boa Esperança, Boa Es-
perança do Iguaçu, Bom 
Sucesso do Sul, Campo 
Bonito, Candói, Centená-
rio Do Sul, Coronel Vivida, 
Diamante do Sul, Diaman-
te d’Oeste, Faxinal, Gua-
íra, Prudentópolis, Inácio 
Martins, Inajá, Ipiranga, 
Itaguagé, Jardim Alegre, 
Jundiaí do Sul, Laranjal, 
Mangueirinha, Maria He-
lena, Marilândia do Sul, 
Mato Rico, Mauá da Serra, 
Nova Esperança do Sudo-
este, Novas Laranjeiras, 
Nova Tebas, Pinhão, Que-
rência do Norte, Quinta do 
Sol, Rio Azul, Rio Bonito 
do Iguaçu, Roncador, Sal-
gado Filho, Santo Antônio 

Projeto Caixa D’Água Boa, da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho com a 
Sanepar, já beneficiou 4 mil famílias e vai atender mais 1500 famílias até junho - 

Curitiba, 12/01/2022
Foto: SEJUF

é uma das estratégias do 
Governo do Estado para 
combater a pobreza
 O diretor-presi-
dente da Sanepar, Claudio 
Stabile, destaca a impor-
tância do Caixa d’Água 
Boa e a parceria da Com-
panhia com o Governo e 
com os municípios. “A Sa-
nepar tem uma importante 
função social e um com-
promisso com o governo e 
municípios de levar saúde 
para todo o Estado. Esse 
projeto consegue melho-
rar a vida das famílias e 
é muito importante para a 
Sanepar fazer parte dessa 
melhoria”, afirma.

PÚBLICO-ALVO
 Para participar 
do Caixa d’Água Boa as 
famílias precisam aten-
der cumulativamente aos 
seguintes critérios: residir 
em município que possua 
contrato de concessão ou 
programa vigente com a 
Sanepar; residir em do-
micílio abastecido pela 
Sanepar e que não possua 
caixa d’água; possuir ren-
da de até meio salário mí-
nimo nacional por pessoa; 

do Sudoeste, Santa Iza-
bel do Oeste, São João 
do Caiuá, São José da 
Boa Vista, São Pedro do 
Iguaçu, São Sebastião 
da Amoreira, Sapopema, 
Tamarana, Três Barras 
do Paraná, Turvo, Vera 
Cruz do Oeste, Virmond, 
Wenceslau Braz e Itaúna 

do Sul.

PRÊMIO ODS
 O projeto Caixa 
d’Água Boa conquistou 
no final de 2021 o prê-
mio ODS na área do setor 
público. A iniciativa pro-
movida anualmente é o 
reconhecimento do Sesi 

às indústrias, empresas, 
instituições públicas, or-
ganizações da sociedade 
civil e instituições de ensi-
no que atuam em prol dos 
Objetivos do Desenvol-
vimento Sustentável no 
Paraná.
Fonte: Agência Estadual 

de Notícias.

Fonte: Facebook oficial da 
Prefeitura Municipal.

Município de Primeiro de Maio tem aumento de 101% dos 
casos confirmados de Covid em 12 dias

 Boletim epidemioló-
gico divulgado pela Prefeitura 
Municipal de Primeiro de Maio, 
mostra aumento de 101% nos 
casos de Covid em 12 dias. No 
dia 30/12/2021 haviam 1.469 
casos confirmados no acumu-
lado, em nova divulgação do dia 
11/01/2022 os números subiram 
para 1.495 casos confirmados 
no acumulado. A equipe da saú-
de municipal pede cautela aos 
moradores, que redobrem os 
cuidados, mantenha isolamento, 
usem máscaras, álcool gel e na 
suspeita de qualquer sintomas, 
procure a equipe de saúde para 
realização do teste e diagnóstico.


