
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
21/11/22..................R$ 170,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
21/11/22..................R$ 77,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
21/11/22..................R$ 98,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• O dia está começando com tempo 
estável em grande parte das regiões 
paranaenses. No oeste, fronteira com 
o Paraguai e Argentina, a instabilidade 
já atua na região devido ao avanço de 
áreas de chuvas vindas do Paraguai.
Mínima:  16°C em Curitiba
Máxima: 32°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Governo publica regras de emissão da nova carteira de identidade

 A Câmara-Exe-
cutiva Federal de Identifi-
cação do Cidadão (Cefic) 
publicou, na quinta-feira 
(17), as regras para pre-
enchimento e impressão 
da nova Carteira de Iden-

tidade Nacional (CIN). As 
regras estão descritas 
numa resolução aprovada 
em 29 de setembro.
 De acordo com o 
regulamento, o documen-
to deve conter o nome do 

estado de emissão e da 
respectiva Secretaria de 
Segurança Pública ou ser-
viço de identificação. Na 
CIN deve constar ainda o 
nome do cidadão e o nome 
social, se houver, além de 

dados como CPF, sexo, 
data de nascimento, na-
cionalidade, naturalidade 
e validade. 
 Segundo a nor-
ma, a CIN precisa regis-
trar também a assinatura 
do titular (opcional em 
caso de analfabetismo, 
deficiência ou perda de 
função momentânea), 
nome da mãe, nome do 
pai, órgão expedidor, lo-
cal, emissão. O Código 
Estadual deve estar abai-
xo do QR Code e tem por 
objetivo definir o posto de 
identificação para fins de 
logística das CIN.  
 As regras esta-
belecidas para a Carteira 
seguem a Organização 

Internacional de Aviação 
Civil (ICAO, na sigla em 
inglês), que estabelece 
padrões internacionais 
para emissão de docu-
mentos. 
 A nova identidade 
unifica nacionalmente 
o número do CPF como 
registro geral de identifi-
cação. O documento vem 
com um QR Code que 
pode ser lido por qualquer 
dispositivo apropriado, 
como um smartphone – o 
que permitirá a validação 
eletrônica de sua autenti-
cidade, bem como saber 
se ele foi furtado ou extra-
viado.
 Essa nova versão 
do documento de identifi-

cação servirá também de 
documento de viagem, de-
vido à inclusão de um códi-
go de padrão internacional 
chamado MRZ, o mesmo 
usado em passaportes.
 Até o momento, 
porém, o Brasil só tem 
acordos para uso do do-
cumento de identidade 
nos postos imigratórios 
com países do Mercosul. 
Para os demais países, o 
passaporte continua sen-
do obrigatório.
 O novo RG terá 
validade de 10 anos para 
pessoas com até 60 anos 
de idade. Para os maiores 
de 60 anos, o RG antigo 
continuará valendo por 
tempo indeterminado.

Governo pede vacinação contra a Covid-19 no 
calendário regular e mais doses para ampliar proteção
 O Paraná solicitou 
ao Ministério da Saúde 
a inclusão da vacinação 
contra a Covid-19 no ca-
lendário regular e mais 
doses para a imunização 
das crianças com e sem 
comorbidades, de seis me-
ses a dois anos. Os ofícios 
ao governo federal foram 
assinados pelo secretário 
de Estado da Saúde, Beto 
Preto, na sexta-feira (19). 
 A sugestão do 
Paraná é que a dose seja 
aplicada, juntamente com 
vacina contra a Influenza, 
na Campanha de Vacina-
ção de 2023. 
 “Estamos vigilan-
tes ao cenário epidemio-
lógico, com o aumento do 
número de casos confir-
mados pela doença e am-
pliação da oferta de vacina 
para a população acima 
de seis meses de idade. 
Queremos intensificar a 

vacinação, justamente 
para que a população fique 
protegida, além de garantir 
a completude do esquema 
vacinal”, explicou o secre-
tário.  
 Atualmente, a va-
cina contra a Covid-19 
não está elencada no Pro-
grama Nacional de Imu-
nizações (PNI) de forma 
permanente.
 Em outro ofício, 
a Sesa pediu o envio de 
mais 972.310 doses para 
a vacinação das crianças 
de seis meses a dois anos, 
de forma geral. O quantita-
tivo seria suficiente para a 
imunização completa das 
crianças, ou seja, com as 
três doses necessárias.
 A demanda levou 
em consideração o quan-
titativo enviado anterior-
mente pelo Ministério da 
Saúde, que assegurou 
a vacinação de 17.866 

crianças deste novo grupo, 
de uma remessa de 53.600 
doses que vieram ao Para-
ná. 
 A estimativa é que 
o Estado tenha aproxima-
damente 377.704 crianças 
nesta faixa etária, e cerca 
de 10% com alguma co-
morbidade. 
 “A inclusão deste 
novo grupo permite que 
praticamente toda a popu-
lação possa receber a va-
cina contra o coronavírus. 
Tendo o quantitativo refe-
rencial, podemos avançar 
ainda mais, protegendo 
bebês e crianças contra a 
doença”, disse o secretá-
rio.  
 A vacina da Pfizer 
BioNtech para este público 
foi liberada no mês passa-
do. No dia 10 de novembro 
o governo federal iniciou a 
distribuição das primeiras 
doses deste imunizante.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br


