
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
27/05/22..................R$ 175,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
27/05/22..................R$ 80,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
27/05/22..................R$ 102,00

Fonte: Seab/Deral/DEB

jornal da cidade . edição 2614 . 27 de Maio de 2022.

Fundado em 20 de fevereiro de 2000 • Jornalista Responsável Getulio V Soares • Registro Profissional MTB 10776/PR
Sexta-feira, 27 de Maio de 2022 • ANO XXII • Edição N°. 2614 • R$ 2,00

• Teremos aumento da instabilidade nes-
ta sexta-feira entre o oeste, sudoeste e o 
centro-sul paranaense. Perspectiva de 
tempestades, com ventos fortes, é bai-
xa. Nos demais setores continua mais 
quente, com variação da nebulosidade.
Mínima:  15°C em Curitiba
Máxima: 27°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Com cobertura vacinal tradicional em queda, Secretaria 
de Saúde alerta para baixa adesão

 Os baixos índices 
de adesão à vacinação 
contra doenças de fácil 
contágio, como hepatite, 
tuberculose, sarampo, 
difteria e poliomielite, têm 
preocupado a Secreta-
ria de Estado da Saúde 
(Sesa). Algumas, já er-
radicadas e eliminadas, 
podem voltar a circular por 
conta da constante queda 
na cobertura vacinal.
 O Programa Na-
cional de Imunização 
(PNI) do Brasil é refe-
rência mundial quando o 
assunto é oferecer os imu-
nizantes de forma gratuita 
por meio do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Porém, a 
taxa de cobertura vacinal, 
que é a responsável por 
prevenir essas doenças, 
vem caindo ano após ano, 
trazendo a possibilidade 
da volta desses agravos 
em território brasileiro, 
por meio da exposição de 
pessoas não vacinadas.

 O  P a r a n á  r e -
gistrou queda no índice 
de vacinação geral, so-
bretudo em crianças e 
adolescentes nos dois 
últimos anos. A redução 
é resultado de uma ten-
dência que atinge o Brasil 
desde 2015, mas que se 
acentuou com o início da 
pandemia da Covid-19. 
Diante desse contexto, 
a Sesa faz um alerta aos 
pais e responsáveis sobre 
a importância em manter 
a carteirinha de vacinação 
em dia.
 Pelo menos 10 
vacinas administradas em 
crianças e adolescentes 
sofreram redução, entre 
elas a vacina BCG, que 
confere proteção contra 
a tuberculose e a vacina 
contra a poliomielite, que 
previne a paralisia infantil.  
 “ M e s m o  c o m 
essa grande campanha 
de imunização na pande-
mia, os índices de cober-

tura vacinal como um todo 
caíram em todo País nos 
últimos anos. A erradica-
ção de algumas doenças 
trouxe a falsa ideia do 
desaparecimento total. 
Um bom exemplo disso é 
o sarampo, que em 2018 
voltou a circular no Brasil. 
O Paraná, que estava há 
mais de vinte anos sem 
registro da doença, teve 
um surto de 2019 a 2020 
com mais de 1,7 mil casos 
confirmados”, explica o 
secretário de Estado da 
Saúde, César Neves.
 De acordo com 
o Ministério da Saúde, 
a cobertura vacinal con-
siderada ideal é de no 
mínimo 90% para a BCG 
e Rotavírus e de 95% para 
os outros imunizantes 
do calendário vacinal. 
No entanto, a vacina da 
Hepatite B, que é aplicada 
logo após o nascimento, 
teve uma queda de mais 
55% na aplicação. Os 

dados mostram que em 
2021 a cobertura estava 
em 57,18%, e em 2015 foi 
de 88,74%.
 Outra vacina que 
é aplicada logo ao nascer 
e protege contra a tuber-
culose, a BCG, registrou, 
em 2015, uma adesão 
de 100% da população 
infantil. Em 2021, a co-
bertura caiu para 77,23%, 
uma redução de mais de 
20 pontos percentuais.
 A Tríplice Viral, 
responsável pela prote-
ção contra o sarampo, 
caxumba e rubéola, é 
aplicada aos 12 meses 
de idade. A cobertura 
vacinal foi de 90,55% em 
2015, e no ano passado, 
a adesão foi de 82,45%.
 A Pentavalente, 
que é aplicada aos dois, 
quatro e seis meses e 
protege contra difteria, 
té tano ,  coque luche , 
hepatite B e infecções 
causadas pelo Haemo-
philus Influenzae B teve 
uma baixa de quase 20 
pontos percentuais; em 
2015 a cobertura vacinal 
foi de 94,4%, enquanto 
em 2021 o percentual fi-
cou em 78,23%. Já con-
tra a paralisia infantil, a 
aplicação da vacina da 
Poliomielite registrou 
redução de 90,5% para 
77,19% entre 2015 e 
2021.

CAUSAS
 De acordo com o 
Ministério da Saúde, além 
da pandemia da Covid-19 
ter agravado os índices de 
cobertura vacinal que já 
apresentavam queda há 
alguns anos, a ausência 
dessas doenças e a falsa 
percepção de risco, so-
mado ao medo de eventos 
adversos, às fake news e 
teorias antivacinais, são 
alguns fatores para essa 
queda vertiginosa.
 "A vacina protege 
não só o indivíduo, mas 
garante uma proteção 
coletiva e atua contra a 
transmissão. Quando há 
um número expressivo de 
vacinados, o vírus encon-
tra dificuldades para circu-
lar. Por isso é importante 
que o máximo de pessoas 
estejam imunizadas”, res-
salta o secretário. 
 “Com o isolamen-
to social e o temor em 
contrair a Covid-19, as 
pessoas deixaram de re-
alizar as vacinas de rotina. 
Além disso, há uma nova 
geração de pessoas que 
não conviveram com os 
surtos e doenças preve-
níveis, o que traz a falsa 
sensação de segurança. 
O crescimento de grupos 
antivacina e as notícias 
falsas sobre o tema tam-
bém atrapalham para o 
aumento dessa cober-

tura vacinal”, completa 
a diretora de Atenção e 
Vigilância em Saúde da 
Sesa, Maria Goretti David 
Lopes.

CALENDÁRIO
 A vacinação con-
templa crianças, adoles-
centes, adultos, idosos e 
gestantes. Desde o nas-
cer até os 15 meses, são 
ofertadas 13 vacinas, sen-
do primeiras doses e dose 
reforço. Aos 4 anos, a 
criança deve ser imuniza-
da com o segundo reforço 
da tríplice bacteriana e 
poliomielite, além das va-
cinas contra a varicela e a 
febre amarela. Dos 9 aos 
19 são mais seis vacinas.
 Adultos e idosos 
também devem atualizar 
a caderneta, pois muitas 
delas precisam de refor-
ço nessa faixa etária. Às 
gestantes são disponibili-
zadas doses para prevenir 
doenças como hepatite, 
tétano, difteria e o vírus 
da gripe H1N1.
 No Paraná, pelo 
menos 1.850 salas de 
vacinas públicas estão 
cadastradas, sendo a 
maioria localizadas em 
Unidades Básicas de Saú-
de (UBS). A imunização 
é a única forma de pre-
venção, uma vez que cria 
uma barreira imunológica 
contra os vírus e protege 
por toda a vida.

Fonte:www.aen.pr.gov.br

Termina hoje prazo para 
pagamento da taxa de 

inscrição do Enem 2022
 Termina  nes ta 
sexta-feira (27) o prazo 
para o pagamento da taxa 
de inscrição do Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) 2022. O pa-
gamento da taxa de R$ 85 
é obrigatório para quem 
não obteve isenção.
 Pela primeira vez, 
o Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 

(Inep) possibilitou o pa-
gamento por meio de Pix 
e cartão de crédito, além 
do tradicional boleto – 
Guia de Recolhimento da 
União (GRU Cobrança).
 A s  p r o v a s  d o 
Enem 2022, nas versões 
impressa e digital, serão 
realizadas nos dias 13 
e 20 de novembro, de 
acordo com o Inep.

Nome social

 Para os candi -
datos que querem ser 
identificados pelo nome 
social e não têm esse 
nome cadastrado na Re-
ceita, o Inep orienta que 
seja feita a solicitação de 
tratamento após a inscri-
ção, no período de 23 a 
28 de junho, pela Página 
do Participante. 
 Para esse proce-
dimento, será necessário 

apresentar lista de do-
cumentos de comprova-
ção das condições que 
o motivam: foto atual, 
nítida, individual, colo-
rida, com fundo branco 
que enquadre desde a 
cabeça até os ombros, 
de rosto inteiro, sem uso 
de óculos escuros e arti-
gos de chapelaria (boné, 
chapéu, viseira, gorro ou 
similares); e cópia digi-
talizada, frente e verso, 
de um dos documentos 
de identificação oficiais 
com foto, válido. Docu-
mentos enviados fora 
do prazo ou externos à 

Página do Participante 
não serão aceitos. Toda 
a documentação deverá 
ser anexada e enviada 
em formato PDF, PNG 
ou JPG, com tamanho 
máximo de 2 MB.

Enem
 O  E x a m e  N a -
cional do Ensino Médio 
aval ia o desempenho 
escolar dos estudantes 
ao término da educação 
básica. Ao longo de mais 
de duas décadas de exis-
tência, tornou-se uma 
das principais portas de 
entrada para a educa-
ção superior no Brasil, 

por meio do Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu) 
e de iniciativas como o 
Programa Universida-
de para Todos (ProUni). 
Instituições de ensino pú-
blicas e privadas utilizam 
o Enem para selecionar 
estudantes.
 Os  resu l tados 
são usados como critério 
único ou complementar 
dos processos seletivos, 
além de servirem de pa-
râmetro para acesso aos 
auxí l ios governamen-
tais, como o Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(Fies).

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br


