
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
09/11/22..................R$ 169,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
09/11/22..................R$ 75,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
09/11/22..................R$ 101,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Teremos novamente um dia com 
pouca chuva. Temperaturas ficam 
bastante elevadas à tarde. Entre 
os Campos Gerais, RMC e o litoral 
do Estado, espera-se a presença 
mais significativa de nebulosidade.
Mínima:  11°C em Curitiba
Máxima: 29°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

IBGE prevê safra recorde de 288,1 milhões de 
toneladas em 2023

 O Brasil deve ter 
uma safra recorde de 
grãos, cereais, legumi-
nosas e oleaginosas em 
2023. O Instituto Bra-
sileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) estima 
uma produção de 288,1 
milhões de toneladas, ou 
seja, 9,6% (25,4 milhões 
de toneladas) a mais do 
que a safra prevista para 

este ano (262,8 milhões).
 O volume recor-
de deverá ser puxado 
pela maior produção pre-
vista para a soja (19,1%), 
milho 1ª safra (16,8%), 
algodão herbáceo em ca-
roço (2%), sorgo (5,7%) 
e para o feijão 1ª safra 
(4,9%). A soja e o milho 
1ª safra também devem 
ter aumento na área co-

lhida, de 1,2% e 0,9%, 
respectivamente.
 Segundo Carlos 
Barradas, gerente do Le-
vantamento Sistemático 
da Produção Agrícola 
(LSPA), pesquisa que faz 
a projeção das safras, o 
crescimento esperado 
para a soja se deve à 
recuperação de produ-
ções afetadas no verão 

de 2022 no Paraná, Rio 
Grande do Sul e Mato 
Grosso do Sul.
 Ao mesmo tem-
po, são estimadas que-
das na produção para 
o arroz (-3,5%), milho 
2ª safra (-0,2%), feijão 
2ª safra (-9,5%), feijão 
3ª safra (-3,7%) e trigo 
(-12,1%).

Safra de 2022
 A pesquisa - feita 
em outubro deste ano 
-  também est ima que 
2022 deve fechar com 
crescimento de 3,8% 
em relação ao ano pas-
sado (ou 9,6 mi lhões 
de toneladas a mais). A 
estimativa é 0,3% maior 
do que o levantamento 

de setembro.
 O ano de 2022 
deve fechar com cresci-
mentos de 15,2% para 
o algodão herbáceo em 
caroço, de 22,6% para o 
trigo e de 25,7% para o 
milho. Houve perdas, no 
entanto, de 11,5% para 
a soja e de 8,1% para o 
arroz em casca.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

ANS garante cobertura obrigatória para remédios 
contra asma e câncer

 A Agência Na-
cional de Saúde Suple-
mentar  (ANS) tornou 
obrigatória a cobertura, 
por planos de saúde, 
de tratamentos com um 
novo remédio contra a 
asma e três medicamen-
tos contra o câncer. A 
Resolução Normativa 

550, de 4 de novembro 
deste ano, foi publicada 
hoje (9) no Diário Oficial 
da União.
 O novo medica-
mento a ter cobertura 
obrigatória em tratamen-
tos contra a asma é o 
Dupilumabe, usado para 
tratar asma grave com 

inflamação do tipo 2, com 
fenótipo alérgico.
 Já  os  med ica-
mentos orais contra o 
câncer são o Niraparibe, 
o Axit inibe em combi-
nação com Pembrolizu-
mabe e o Levomalato 
de Cabozantinibe, em 
combinação com Nivo-

lumabe.
Carcinoma

 O  N i r a -
paribe é usado 
em terapias de 
manu tenção 
de pacientes 
adu l tas  com 
c a r c i n o m a 
de ovário, da 
trompa de Fa-
lópio ou perito-
neal primário 
avançado de 
alto grau, que 
responderam 

completamente ou em 
parte, após a conclusão 
da quimioterapia de pri-
meira l inha à base de 
platina.
 O Axitinibe, em 
combinação com Pem-
brolizumabe, é indicado 

para tratamento de pri-
meira linha de pacientes 
com carcinoma de célu-
las renais (CCR) avança-
do ou metastático, com 
risco prognóstico IMDC 
intermediário ou desfa-
vorável.

 Já o Levomalato 
de Cabozantinibe, em 
combinação com Nivo-
lumabe, é usado no tra-
tamento de primeira linha 
de pacientes adultos com 
carcinoma de células 
renais (CCR) avançado.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Começa hoje campanha Papai Noel dos Correios
 A campanha Papai 
Noel dos Correios começa 
hoje (9) em todo o Bra-
sil. Pessoas, empresas e 
órgãos públicos podem 
adotar as cartas disponí-
veis e deixar os presentes 
nas agências dos Correios 
participantes, para serem 
entregues pela instituição. 
Em 2021, mais de 150 mil 
cartas foram adotadas.
 O envio e a adoção 
de cartas podem ser feitos 
em formato híbrido, tanto 
presencial, nas agências 
participantes, quanto on-
line, por meio do site dos 
Correios. A campanha vai 
até 16 de dezembro, mas 
as superintendências nos 
estados possuem crono-
gramas específicos de 
execução do projeto, de 

acordo com a realidade 
local.
 Nos Estados do 
Acre, Amazonas, Bahia, 
Ceará, Espírito Santo, 
Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Pará, Paraíba, Para-
ná, Piauí, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sul, 
Roraima, Santa Catarina, 
São Paulo Interior e região 
metropolitana, e a também 
no Distrito Federal, as car-
tinhas já podem ser adota-
das a partir desta semana. 
O cronograma em cada 
estado está disponível no 
site.
 A campanha con-
templa cartas enviadas 
por crianças de até 10 
anos e por pessoas com 
deficiência, nesse caso 

sem limite de idade. Os 
Correios também fazem 
parceria com escolas pú-
blicas, por intermédio das 
secretarias estaduais ou 
municipais de Educação. 
Portanto, as escolas par-
ticipantes são seleciona-
das por essas secretarias 
para enviarem cartas de 
crianças que estão na Edu-
cação Infantil e no Ensino 
Fundamental até o 5º ano, 
independentemente da 
idade, e de crianças de 
creches, abrigos e núcleos 
socioeducativos.
 Para envio das 
cartas pelo site, a pes-
soa deve fazer a cartinha 
de maneira manuscrita, 
em uma folha de papel, 
contando sua história e 
fazendo o pedido. Não 

são selecionadas cartas 
que contenham endereço, 
telefone ou foto da criança. 
É preciso fotografar a carta 
e preencher o formulário 
disponível no site com as 
informações para a entre-
ga.
 Adoção
 Para quem fizer a 
adoção online, há o limite 
de 50 cartas. Nesse caso, 
a pessoa poderá cancelar 
suas adoções a qualquer 
momento, dentro do perí-
odo de campanha na inter-
net. Tanto o cancelamento 
quanto a troca das cartas 
são permitidos.
 É possível, tam-
bém, apadrinhar mais 
cartas, mas em caso de 
desistência e não devolu-
ção, as cartas não poderão 

ser adotadas por outro pa-
drinho. Ainda, como forma 
de proteger a criança e sua 
privacidade, os Correios 
não divulgam os dados 
de localização da criança. 
Então, não é possível o 
contato pessoal com o 
padrinho.
 Os Correios orien-
tam o acondicionamento 
correto dos presentes. 
Caso o brinquedo seja 
frágil, a recomendação 
é utilizar uma caixa e es-
crever “Frágil” no pacote. 
Bicicletas devem ser entre-
gues, preferencialmente, 
em caixas. Para identifica-
ção do presente, é preciso 
afixar o cabeçalho da carta 
no presente, com o campo 
reservado ao padrinho 
devidamente preenchido. 

O número na embalagem 
dos presentes identificará 
a carta adotada.
 Entrega dos pre-
sentes
 A entrega dos pre-
sentes deve ser realiza-
da apenas nas agências 
participantes e em locais 
definidos em cada estado. 
O padrinho pode solicitar 
informações da entrega à 
criança, mas o endereço e 
os dados de contato serão 
ocultados pelos Correios.
 Caso os presentes 
não possam ser entregues 
em razão de endereço 
insuficiente, incorreto ou 
mudança de destinatário, 
entre outros motivos, eles 
serão doados pelos Cor-
reios a instituições sem fins 
lucrativos.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br


