
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
17/03/22..................R$ 199,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
17/03/22..................R$ 97,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
17/03/22..................R$ 100,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Eventos de chuva se desenvolvem 
nesta quinta-feira, preferencialmente 
a partir do período da tarde, devido 
à condição de tempo abafado. As 
chuvas esperadas ocorrem de forma 
rápida e isolada.
Mínima:  17°C em Curitiba
Máxima: 30°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

        Governador sanciona lei que flexibiliza uso de 
máscaras; decreto libera uso em espaços abertos

Estado recebe mais 120,8 mil vacinas contra a Covid-19
 A Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa) 
recebeu nesta quarta-
-feira (16) mais 120.800 
vacinas para a prevenção 
da Covid-19. São 98.700 
vacinas pediátricas da 
Pfizer/BioNTech e 22.100 
da Janssen. 
 As doses infantis 
fazem parte da 95ª pauta 
de distribuição do Minis-
tério da Saúde e são des-
tinadas para a segunda 
dose de crianças de 5 a 11 
anos, que receberam a D1 
na pauta 82, sendo que 
3.438 doses devem ser 
direcionadas à população 
infantil indígena. Já as 

vacinas da Janssen ainda 
aguardam a publicação 
do Informe Técnico do 
governo federal.
 Os lotes chega-
ram separadamente no 
Aeroporto Internacional 

Afonso Pena, em São 
José dos Pinhais, na Re-
gião Metropoli tana de 
Curitiba, e já estão no 
Centro de Medicamentos 
do Paraná (Cemepar) 
para conferência e ar-

mazenamento, de onde 
serão descentralizados 
para as Regionais de 
Saúde nos próximos dias. 
O primeiro lote, da Jans-
sen, desembarcou às 
7h50, no voo LA-3157, e 
após as 14h, no voo LA-
3293, chegou o lote com 
as vacinas pediátricas.
 Além dos imu-
nizantes, o Governo do 
Estado também recebe 

440.000 seringas des-
cartáveis de 0,3ml com 
agulha 23Gx1, necessária 
para o manuseio das va-
cinas da Pfizer (adulto), e 
440.000 seringas descar-
táveis de 0,5ml com agu-
lha 23Gx1, indicada para 
as vacinas AstraZeneca/
CoronaVac/Janssen.
 “Com es ta  re -
messa, mais de 90 mil 
crianças ficarão com o 

esquema vacinal primá-
rio completo. Isso inclui 
crianças indígenas e não 
indígenas. É muito im-
portante que os pais e 
responsáveis levem-nas 
para tomarem essa dose 
e assim f icarem mais 
protegidas contra o co-
ronavírus”, ressaltou o 
secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

 O  gove rnado r 
Carlos Massa Ratinho 
Junior sancionou nesta 
quarta-feira (16) a lei ( 
20.971/2022 ) que der-
rubou a obrigatorieda-
de do uso de máscaras 
no Paraná. A proposta 
foi  encaminhada pelo 
Executivo à Assembleia 
Legislativa na semana 
passada e, após ser apre-
ciada nas comissões de 
Constituição e Justiça e 
de Saúde, foi aprovada 
pelos deputados em dois 
turnos de votação.
 Logo após a san-
ção, o Governo do Estado 
publicou um decreto ( 
10.530/2022 ) com deta-
lhes sobre os locais onde 
o uso pode ser flexibili-
zado e as situações em 
que ainda é necessário 
utilizar o equipamento 
de proteção. Segundo o 
texto, o uso em espaços 
ao ar livre será opcional 
a partir desta quinta-feira 

(17), enquanto em locais 
fechados (eventos, trans-
porte público, trabalho 
ou comércio) o uso será 
obrigatório.
 A liberação tam-
bém vale para crianças 
menores de 12 anos, 
a critério dos pais, em 
espaços abertos ou fe-
chados. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
não impõe a obrigação 
nessa faixa de idade, 
mas recomenda o uso. A 
Secretaria de Estado da 
Saúde vai emitir algumas 
resoluções para regu-
lamentar as regras de 
uso em alguns espaços 
públicos.
 O uso de másca-
ras era obrigatório no Es-
tado desde 28 de abril de 
2020. A mudança conta 
com aprovação do comitê 
científico da Secretaria 
de Estado da Saúde e 
leva em consideração o 
controle no quadro epi-

demiológico, com baixo 
índice de ocupação dos 
leitos exclusivos para a 
Covid-19, ampla vacina-
ção dos paranaenses e 
manutenção do quadro 
de estabilidade do cená-
rio após o Carnaval.
 "Quase dois anos 
após a implementação da 
lei podemos fazer essa 
mudança, deixando o uso 
de máscara como opcio-
nal nos espaços abertos 
e alterando as regras 
para as nossas crianças, 
que estão sendo imu-
nizadas. As máscaras 
foram um instrumento 
fundamental ao longo 
da pandemia e a ade-
são no Paraná sempre 
foi espontânea, demos 
exemplo no cuidado com 
os outros", disse Ratinho 
Junior.
 "Mesmo com a 
mudança, as estratégias 
de testagem e monito-
ramento da doença se-

guem no mesmo ritmo. 
E também orientamos a 
procura pela vacinação", 
acrescentou.
 No Paraná, qua-
se 80% da população 
está com a cobertura va-
cinal completa e mais de 
3,7 milhões de pessoas 
receberam a dose de 

reforço. Também houve 
redução no número de 
mortes e de casos mais 
graves da doença. A mé-
dia móvel de casos caiu 
58% em relação há duas 
semanas e a média de 
mortes diminuiu 51% no 
mesmo período. A ocupa-
ção nas UTIs está em 36% 

e a taxa de transmissão é 
de 0,92, abaixo de 1, com 
tendência de queda.

SINTOMAS
 Segundo o de-
creto, é obrigatório o uso 
de máscaras em locais 
abertos ou fechados para 
indivíduos com sintomas 
de Covid-19.

Fonte: www.aen.pr.gov.br


