
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
25/04/22..................R$ 173,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
25/04/22..................R$ 79,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
25/04/22..................R$ 92,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• A semana está começando com 
tempo estável nas diversas regiões 
paranaenses. As temperaturas estão 
variando neste início de manhã entre 
21 ºC no noroeste e 12 ºC na Região 
Metropolitana de Curitiba.
Mínima:  15°C em Curitiba
Máxima: 28°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Estudante já pode entrar 
com recurso contra isenção 

do Enem negada
 Está aberto o pra-
zo de apresentação de 
recursos para aqueles que 
tiveram o pedido de isen-
ção da taxa de inscrição 
para o Enem 2022 negado 
pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep).
 De acordo com 
o instituto, os recursos 
devem ser apresentados 
até a próxima sexta-feira 
(29), data em que se en-
cerra, também, o período 
para apresentação das 
justificativas de ausência 
na edição anterior.
 Os resultados dos 
pedidos de isenção, bem 
como daqueles que não 
fizeram a prova, apesar 
de terem conseguido a 
isenção para o Enem 2021 
foram publicados pelo Inep 
no dia 22. Eles foram dis-
ponibilizados na Página do 
Participante. É também por 
meio dessa página que a 

formalização do recurso 
deve ser apresentado. 
Para acessá-la, clique 
aqui. Os resultados das 
análises dos recursos para 
pedido de isenção serão 
divulgados dia 6 de maio.
 “Para justificar a 
ausência, o participante 
precisa observar a opção 
escolhida como motivo 
da falta, conforme anexo 
I do Edital n.º 14/2022, e 
anexar a documentação 
correspondente. No caso 
do participante que teve 
a solicitação de isenção 
da taxa de inscrição para 
o Enem 2022 reprovada 
pelo Inep, é também ne-
cessário enviar a docu-
mentação que comprove a 
situação de solicitação de 
isenção, conforme listado 
no anexo II do edital. Os 
documentos devem estar 
nos formatos PDF, PNG ou 
JPG, com tamanho máxi-
mo de 2 MB”, informou, por 
meio de nota, o Inep.

 Puderam entrar 
com solicitação de isenção 
os que estão no último ano 
em escola pública, que fi-
zeram todo o ensino médio 
em instituições públicas 
ou que cursaram o ensino 
médio como bolsistas inte-
grais em escolas privadas.

Renda
 Outra condição é 
que a família tenha ren-
da per capita [renda por 
cabeça] menor do que o 
valor equivalente a um sa-
lário mínimo e meio. Têm 
direito também os alunos 
de famílias inscritas no Ca-
dastro Único de programas 
sociais do governo federal.
 A concessão da 
isenção ou a aceitação da 
justificativa de ausência 
não garantem inscrição 
na prova. O aluno nessas 
situações deve realizar a 
inscrição na página do par-
ticipante, de acordo com os 
requisitos apresentados 
no site do Inep.

 O Paraná segue uma tendência que ocorre 
não só no País, como também no mundo: a queda no 
número da procura por testes para detecção do vírus 
HIV. Com a pandemia da Covid-19, houve uma redução 
na procura por este serviço, assim como tantos outros 
da área. E essa queda impactou diretamente nos dados 
de novos casos de HIV nos dois últimos anos, que estão 
subnotificados.
 A taxa de detecção de HIV por 100 mil habitantes 
no Paraná foi de 22,4 em 2019, 15,6 em 2020 e 18,1 no 
ano passado. Para a Aids, a taxa em 2019 foi de 9,7; em 
2020 de 7,2, e 8,0 em 2021.
 Mesmo nesse cenário há uma notícia positiva. 
A distribuição de testes rápidos para diagnóstico do HIV 
em 2021 (62.648) mais do que dobrou em relação a 2020 
(25.839) e 2019 (27.959) no Paraná. Dessa maneira, 
a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio de 
ações e incentivo das intervenções em saúde, vem atu-
ando de forma contínua no enfrentamento da doença.
 “Essa redução já era esperada porque as ações 
e a atenção da população neste período estavam vol-
tadas para a Covid-19 e muitas pessoas tinham medo 
ou receio em procurar outros serviços de saúde”, disse 
o secretário de Estado da Saúde, César Neves. “Mas 
a testagem não deixou de ser ofertada e, inclusive, 
disponibilizamos autoteste para a realização em casa. 
Precisamos neste momento reorganizar essa área da 
saúde”.

AÇÕES
 Em 2021, ano em que a infecção pelo HIV 
completou 40 anos, foi lançado um projeto-piloto no 
Brasil, coordenado pelo Departamento de Doenças de 
Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Trans-
missíveis (DCCI)/Fiocruz/Proadi, para a reestruturação 
dos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTAs).
 Neste primeiro momento o Paraná foi contem-
plado para receber o projeto de assessoria técnica, 
implantado na 3ª Regional de Saúde, no município de 
Ponta Grossa, nos Campos Gerais. No início deste mês 

foi realizada uma primeira reunião presencial com os 
técnicos do DCCI/MS/ Fiocruz/Proadi para consolida-
ção dos trabalhos de reorganização e reestruturação 
estaduais, firmando o compromisso de ampliação para 
os demais CTAs do Estado.
 “É de extrema relevância a reestruturação dos 
CTAs de forma que possam atuar integralmente, como 
pontos de atenção, prevenção e de vigilância em saúde, 
articulados com a Atenção Primária, visando responder 
às necessidades das pessoas acometidas por esses 
agravos já citados”, disse a chefe da Divisão de Doen-
ças Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis 
(DCIST), Mara Carmen Ribeiro Franzoloso.

HIV
 HIV é a sigla em inglês para “vírus da imuno-
deficiência humana”. A infecção por esse vírus pode 
levar a uma doença conhecida como síndrome da imu-
nodeficiência adquirida (Aids, em inglês). O HIV ataca 
as células responsáveis pelo sistema imunológico em 
humanos, podendo deixar os infectados com a saúde 
muito debilitada.
 Ser infectado pelo HIV, no entanto, não significa 
desenvolver Aids. O vírus da imunodeficiência humana 
é classificado como um retrovírus, que possui um perí-
odo de incubação prolongado antes do surgimento dos 
sintomas da doença.

Pandemia derruba procura por testes de HIV, mas 
Paraná dobra oferta nos municípios

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Fonte: www.aen.pr.gov.br
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