
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
30/03/22..................R$ 177,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
30/03/22..................R$ 80,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
30/03/22..................R$ 95,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Na quarta-feira, as condições do tem-
po mudam no Paraná. O rápido avanço 
de uma frente fria pelo Sul do Brasil, 
deixa o tempo instável nas diversas 
regiões do estado. O risco de temporais 
é alto nas próximas 24 horas.
Mínima:  17°C em Curitiba
Máxima: 28°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

 A Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa) 
publicou na terça-feira (29) 
a Resolução nº 243/2022 
, que atualiza e detalha a 
não obrigatoriedade do 
uso de máscaras no Para-
ná, oficializada no decreto 
10.596/2022. O documen-
to traz orientações sobre 
excepcionalidades onde 
o uso de máscaras conti-
nua sendo recomendado 
e aplica-se aos espaços 
de natureza pública ou 
privada, abertos ou fe-
chados de uso público 
ou coletivo, que estejam 
autorizados a funcionar em 
concordância com demais 
normativas vigentes, 
tanto em esfera 
estadual, como 
municipal.
 A 
Saúde re-
comen-

da o uso de máscaras 
para professores e demais 
funcionários de creches e 
pré-escolas de programas 
de educação infantil que 
atendem muitas crianças 
que ainda não são elegí-
veis para vacinação; não 
vacinados contra a Co-
vid-19 ou com o esquema 
vacinal incompleto; em re-
sidências quando houver 
pessoas com suspeita ou 
confirmação da Covid-19; 
para pessoas vulneráveis 
à doença, como idosos, 
gestantes, puérperas ou 
com comorbidades; pes-
soas imunossuprimi-
das; e agentes 
comuni tá-

rios de saúde e de ende-
mias nas visitas domicilia-
res;
 Outras situações 
com recomendação são 
acesso ao transporte públi-
co (pontos e terminais de 
embarque e desembarque 
de pessoas) e durante o 
deslocamento; e acesso 
e atendimento em ins-
tituições hospitalares e 
demais unidades de saúde 
e de assistência social por 
funcionários, pacientes e 
visitantes e Instituições de 
Longa Permanência para 
Idosos (ILPI) por funcioná-

rios e visitantes.
 Segundo o texto, 
os pais e/ou responsá-

veis que 
julgarem 
necessá-
rio que as 
crianças 
façam o 
u s o  d a 

máscara 
de prote-

ção fac ia l 
podem orien-

tá-los a fazê-
-lo. O documento 

também defende que as 
medidas de prevenção 
como higienização das 
mãos e uso do álcool em 
gel devem ser mantidas.
 “Os números da 
pandemia têm apresenta-
do queda e com isso con-

seguimos realizar algu-
mas flexibilizações, dentre 
elas o uso obrigatório de 
máscaras. Este acessó-
rio de proteção individual 
nos ajudou muito durante 
estes dois anos e tudo isso 
só está sendo possível 
graças ao povo paranaen-
se, que adotou as medidas 
de prevenção e se vacinou 
contra a doença”, afirmou 
o secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto.
 Segundo a Re-
solução, o uso de másca-
ras é essencial em casos 

Após novo decreto, Saúde 
atualiza resolução sobre uso 

de máscaras

confirmados ou suspeitos 
com Covid-19, acesso e 
atendimento em unidades 
hospitalares que atendam 
síndromes respiratórias 
ou casos suspeitos ou 
confirmados da doença, e 
também para controle de 
surtos (quando três casos 
são diagnosticados em 
um mesmo ambiente, por 
meio de exame RT-PCR, 
em menos de 14 dias entre 
eles).
 Não é recomen-
dado o uso de máscaras 
em ambientes fechados 

para crianças com menos 
de dois anos ante ao risco 
de sufocamento; pes-
soas com transtorno do 
espectro autista ou com 
quaisquer outras defici-
ências que as impeçam 
de fazer o uso adequado 
de máscara de proteção 
facial; e intérpretes de 
libras, ou pessoas falando 
ou prestando assistência 
a alguém que depende de 
leitura labial, som claro ou 
expressões faciais para 
se comunicar.

Fonte: Agência  
Estadual de Notícias

 A Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa) 
distribui nesta terça-feira 
(29) mais 125.390 doses 
de vacinas contra a Co-
vid-19. A maior parte é 
destinada à 4ª dose para 
pessoas com mais de 80 
anos. São 58.830 doses 
da Pfizer e 200 AstraZe-
neca. Cerca de 250.630 
pessoas acima de 80 
anos poderão receber a 
aplicação, desde que te-
nham tomado a dose de 
reforço (3ª dose) há pelo 
menos quatro meses.
 A  r e m e s s a 
contém, ainda, 53.496 
para a segunda dose 
de crianças de 5 a 11 
anos (42.010 pediátri-
cas da Pfizer/Comirnaty 
e 11.846 CoronaVac) e 
outras 12.504 da Pfizer 
para a aplicação, tam-
bém da segunda dose, 
da faixa etária acima de 

12 anos.
 A orientação da 
Secretaria da Saúde é 
que os municípios que 
tenham doses em esto-
que iniciem a aplicação 
da vacina antes mesmo 

do recebimento da nova 
remessa. Um levanta-
mento da Sesa junto às 
secretarias municipais 

confirmou 270.920 vaci-
nas da AstraZeneca em 
estoque, que podem ser 
utilizadas para reforço 

           Saúde distribui 125 mil vacinas contra Covid-19 
e orienta aplicação da 4ª dose

da população em geral 
e para a dose extra dos 
idosos acima de 80 anos.
 "Nossas Regio-
na is  de Saúde serão 
abastecidas para, desta 
forma, evitar ocorrência 

de sintomas graves da 
doença, principalmente 
em idosos", destacou 
o secretário da Saúde, 
Beto Preto.
 A liberação para 
este público foi decidida 
em reunião da Comissão 
Intergestores Bipartite 
do Paraná (CIB-PR) re-
alizada na quinta-feira 
(24), seguindo a reco-
mendação do Ministério 
da Saúde, por meio da 
Nota Técnica 20/2022.
 “ E s s a  q u a r t a 
dose ou segunda de refor-
ço é bastante importante 
porque mantém o nível de 
imunidade bastante alto, 
principalmente nessa fai-
xa etária, em que o corpo 
está mais cansado e que 
tem dificuldade de produ-
ção de anticorpos. Além 
dessa idade, pleiteamos 
junto ao Ministério da 
Saúde que a população 
de outras faixas etárias 
também recebam essa 
nova dose”, explicou Beto 
Preto.

Confira as doses enviadas nesta terça-feira por Regional de Saúde:

Fonte: 
Agência  
Estadual 

de Notícias


