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Paraná programa vacinar pessoas acima 
de 40 anos a partir da próxima semana

O Governo do Estado abrirá 
oficialmente a vacinação contra a 
Covid-19 para a população geral 
acima de 40 anos no Paraná a 
partir da próxima semana. A 
ampliação acontecerá com o envio 
de 237 mil doses do imunizante 
AstraZeneca/Fiocruz para os 
399 municípios do Estado.

Mas para garantir a segurança de todo mundo, 
nós encontramos um jeitinho diferente de celebrar: 
VANTAGENS e mais VANTAGENS que cada um vai 
aproveitar, com apenas alguns cliques. Não precisa 
nem sair de casa.

Bora estudar na instituição que já é nota máxima 
no MEC! Aproveite os descontos do mês de aniversá-
rio da UNINTER e comece o seu curso superior agora 
mesmo.

Inscreva-se em uninter.com na melhor e mais 
completa plataforma virtual de ensino, com Labora-
tórios portáteis para diversos cursos e com livros de 
verdade ao invés de simples apostilas.
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Fazer aniversário é 
tudo de bom, né?

Jaguariaíva já aplicou mais de 11 
mil doses de vacina contra a Covid 
e ultrapassa a média nacional

Arapoti começa a vacinar 
pessoas acima de 50 anos

Polícia realiza operação contra o tráfico 
e prende procurada por homicídio

Prefeitura de Jaguariaíva abre canal para 
sugestões no Orçamento Participativo

Saúde

Imunização

Segurança PPA

Imunização Avança
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O serviço de inteli-
gência das Polícia Civil 
de Arapoti, Jaguariaí-
va e Sengés esclareceu 
uma série de roubos que 
vinham acontecendo na 
região.  Ao menos sete 
casos tiveram a autoria 
desvendada pela equi-
pe, porém outros ainda 
estão em investigação.

No último dia 27 de 
maio, pela manhã, qua-
tro jovens foram abor-
dadas no bairro Jardim 
Ceres por dois crimino-
sos e tiveram seus per-
tences levados. Durante 
a noite, na mesma data, 
os criminosos voltaram 
a agir tomando por as-
salto uma vítima que 
caminhava nas proximi-
dades da Linha Verde.

Assim que tomaram 
conhecimento, os in-
vestigadores passaram 
a analisar os casos e 
perceberam coincidên-
cias com outros crimes 
que estavam ocorrendo 
na região. Os crimino-
sos também agiram na 
cidade de Jaguariaíva e 
de Sengés. A partir das 
análises das narrativas 
das vítimas, imagens 
produzidas por câmeras 
de monitoramento e in-
formações recebidas, os 
policiais identificaram 
dois autores como sen-
do moradores da cidade 
de Jaguariaíva.

Foi representado 

ARAPOTI

Jaguariaíva já aplicou mais de 11 mil doses de 
vacina contra a Covid e ultrapassa a média nacional

Casos de roubos na região são 
esclarecidos pela Polícia Civil

Saúde

Segurança

O trabalho da adminis-
tração municipal para agi-
lizar a vacinação alcançou 
mais uma importante mar-
ca nesta semana, atingindo 
o número de 11. 035 doses 
já aplicadas na população.

Com o Plano Municipal 
de Imunização, executado 
através da equipe da Secre-
taria Municipal de Saúde 
(SEMUS), os índices de va-
cinação têm ultrapassado 
os municípios da região. 
Por meio de mutirões em 
feriados e fins de sema-
na, também drive thru’s e 
campanhas com diversos 
grupos, as equipes se mo-
bilizam por um objetivo 
em comum, a imunização 
em massa.

Desde o dia 19 de ja-
neiro, data da primeira 

JAGUARIAÍVA

Município iniciou a fase de imunização da população geral 
acima de 50 anos. Foto: Divulgação

Dupla presa foi responsável por assaltos em Arapoti, 
Jaguariaíva e Sengés. Foto: Divulgação

dose aplicada no municí-
pio, até a segunda semana 
de junho, foram aplicadas 
8.370 da primeira dose e 
2.665 da segunda dose. O 
número significa que apro-
ximadamente 38% da po-
pulação vacinável, ou seja, 

público acima de 18 anos, 
que corresponde a 22.112 
pessoas, receberam ao me-
nos a primeira dose da va-
cina contra a COVID-19.

Hoje a média nacional 
de pessoas que receberam a 
primeira dose é de 24,48%, 

Jaguar
CONTABILIDADE

E CORRETORA DE SEGUROS

CONTABILIZANDO SUCESSOS

Tel.: (43) 3535-1585

Jaguar
CONTABILIDADE

E CORRETORA DE SEGUROS

enquanto a média estadual 
de doses é de 25,09%. Em 
quase cinco meses, Jagua-
riaíva recebeu 22 remessas 
de vacinas da 3ª Regional 
de Saúde em Ponta Grossa. 
Atualmente o município 
está na Fase 4 da vacina-
ção, sempre respeitando o 
Plano Nacional e Estadual 
de Imunização.

Desde o início da ges-
tão, a prefeita Alcione Le-
mos pontua que vacinar a 
população é a forma mais 
eficiente de combater a 
pandemia e com os resul-
tados apresentados pelo 
município é possível com-
provar que a administra-
ção trabalha para imuni-
zar a população o quanto 
antes.

Fonte: Prefeitura Mu-
nicipal de Jaguariaíva

pela prisão preventiva e 
ambos foram presos. A 
dupla possuí passagens 
pela polícia, inclusive 
um deles estaria cum-
prindo medidas restri-
tivas. Também foram 
apreendidas roupas e 
veículo que comprovam 
o envolvimento deles. 
As investigações conti-
nuam para identificar se 
existem outros envolvi-
dos.

Fonte: Polícia Civil
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Polícia realiza operação contra o tráfico 
e prende procurada por homicídio

Museu Imigrante Holandês avança em 
projeto de reestruturação

Segurança

Cultura

Operação integrada en-
tre as equipes da Polícia Ci-
vil de Jaguariaíva, Arapoti 
e Sengés cumpriram man-
dados de busca e apreensão 
nesta quinta-feira, 10, em 
lugares suspeitos de serem 
pontos de venda de drogas. 
A ação visava apurar denún-
cias da população sobre re-
sidências que funcionavam 
como “biqueiras”. 

Como alguns dos inves-
tigados não estavam na re-
sidência no momento das 
buscas, ninguém foi preso, 
porém, a ação, segundo a 
Polícia, foi apenas uma das 

etapas da investigação que 
está em curso contra o trá-
fico de entorpecentes.

Na sequência dos traba-
lhos, os investigadores loca-
lizaram e prenderam uma 
mulher de 22 anos que es-
tava sendo procurada pelo 
crime de homicídio. Com 
ela foi localizada uma por-
ção de crack. Além de presa, 
a suspeita também deverá 
responder inquérito poli-
cial pelo crime de tráfico de 
drogas, considerando o his-
tórico de envolvimento com 
essa modalidade criminosa.

Fonte: Polícia Civil

No mês de maio, a As-
sociação Parque Histórico 
de Arapoti completou mais 
uma etapa do projeto de 
reestruturação do Museu 
Imigrante Holandês. Em 
reunião técnica com a Viés 
Cultural, empresa espe-
cializada em Museologia e 
Patrimônio, os membros 
da diretoria da Associação 
retomaram as ações pro-
movidas até o momento e 
discutiram o diagnóstico da 
entidade, tendo em vista as 
atividades futuras.

O museólogo da Viés 
Cultural, João Paulo Cor-
rêa, avalia que a visita téc-
nica foi muito produtiva. 
“Tivemos a oportunidade 
de acompanhar todas as 
intervenções feitas a nível 
de manutenção e reforma 
da edificação para implan-
tar os espaços de trabalho 
técnico e guarda de acervo. 
Isso foi um passo bem im-
portante na reestruturação 
do museu”, comenta.

As reuniões de apre-
sentação e debate do diag-
nóstico foram o principal 
momento da visita. “O 
diagnóstico é uma etapa 
fundamental da elaboração 
do Plano Museológico, por-
que é quando a gente passa 
um raio-x sobre a institui-
ção. A partir da missão e vi-
são que foram definidas em 
fevereiro, nós trabalhamos 
para entender quais eram 
os sonhos e as aspirações”, 
explica Maurício Selau, his-
toriador da Viés Cultural 
Museologia e Patrimônio. 

Por meio da matriz 
FOFA (forças, oportuni-
dades, fraquezas e ame-
aças), foram avaliados 11 
programas que o Museu 
Imigrante Holandês deve 
criar ou consolidar: insti-
tucional, gestão de pessoas, 
exposições, arquitetônico 

ARAPOTI

ARAPOTI

Prisão de procurada

Sobre o Museu 
Imigrante Holandês

Visita técnica realizou diagnóstico da instituição e acompanhamento de melhorias no edifício

Foto: Divulgação

As políticas públicas e seus reflexos

Vinícius A. B. Oliveira
vinicius@vsmercantil.com

Economia

Nada cria mais oportunidades e melhoria na vida 
das pessoas do que políticas públicas adequadas e uma 
economia ativa e pujante. Existem diversas formas e 
políticas para definir qual o melhor caminho para con-
duzir a atividade econômica e muita discussão sobre 
isso. Em tempos de crise, como estamos vivendo, a de-
cisão sobre qual o rumo certo fica ainda mais difícil, 
pois qualquer medida econômica leva um tempo para 
demonstrar efeitos práticos.

No meio do processo de correção e de ajustes ainda 
devemos considerar os interesses políticos de grupos e 
da própria sociedade. Na área econômica, geralmente, 
o que é bom para o coletivo é demorado e tem um cus-
to para todos. Isso dá margem para a politicagem de 
pessoas que vivem de sugar a população mais carente, 
que por conta de anos de sofrimento acaba pensando 
somente nas suas necessidades prioritariamente e des-
considerando o bem comum. Não podemos culpá-los. 
Aprenderam a criar mecanismos de defesa e já não tem 
mais a capacidade de entender que políticas públicas 
que efetivamente demonstram resultados práticos não 
são gratuitas, reflexo do assistencialismo praticado em 
diversos países e no Brasil não é diferente.

Para transformar um lugar e uma sociedade é pre-
ciso muita coragem para dizer a verdade. Ter a capaci-
dade de desenvolver projetos pensando em cada ramo 
de atividade, em cada demanda da população sem dei-
xar de atender o básico e lutando contra aqueles que 
mantém seus privilégios deixando tudo como está é 
um processo complexo. E para esses quanto mais crise 
e problemas, melhor.

Para quem olha de fora parece fácil enxergar que 
falar o que as pessoas querem ouvir não resolve seus 
problemas, mas muito difícil para quem está no cen-
tro da crise visualizar que pode facilmente estar sendo 
manipulado. Quem está em situação difícil e não tem 
suas necessidades básicas atendidas aceita qualquer 
coisa e não pensa nas consequências. Diversos países, 
regiões inteiras e cidades apresentam estrutura precá-
ria em todos os setores e a população vive de esmola de 
governos sem se dar conta de que deveriam arcar com 
seus deveres e exigir seus direitos. Quando alguém diz 
que vai solucionar os problemas e isso não terá custo 
algum, desconfie!

Políticas públicas pensadas em quem mais preci-
sa devem ser feitas com a verdade mesmo que isso, a 
princípio, pareça ter um custo alto. Um lugar adequa-
do para se viver resulta de ações bem elaboradas e de 
planejamento. Para isso, são necessários recursos fi-
nanceiros, conhecimento técnico, boa vontade de para 
enfrentar resistências e capacidade de mostrar que 
todos fazem parte do mesmo processo. 

Vencidas essas barreiras o círculo vicioso se inverte 
e começa a transformar a economia local, atrair no-
vos investimentos o que inevitavelmente trará renda 
e autonomia para a população. O ideal é que a popu-
lação avance e consiga suprir suas necessidades por 
conta própria sem depender de ninguém. Se a parte 
da população que utiliza os serviços públicos priori-
tariamente pudessem fazê-lo de forma temporária, ou 
seja, na fase de sua vida em que ainda está se estrutu-
rando todos esses serviços poderiam ter sua qualidade 
aumentada. Enquanto as pessoas continuarem a ser 
educadas a permanecer dependentes de serviços “gra-
tuitos”, os recursos serão cada vez mais insuficientes e 
todos pagarão um preço alto por um baixo retorno. E 
quem sofrerá será o mais carente, que não tem opção.

A sociedade deve amadurecer e começar a pensar 
que os reflexos de políticas públicas de verdade só vi-
rão com a contribuição de todos e quando entenderem 
que não devem se opor às mudanças e aos custos e sim 
cobrar seus direitos a partir do momento que estão 
com os deveres em dia.

e urbanístico, pesquisa, 
socioambiental, educativo 
e cultural, acervos, finan-
ciamento e fomento, se-
gurança e comunicação. 
“Isso nos permitiu ter uma 
consciência clara de como 
o museu está hoje e uma 
clareza maior ainda de que 
não se resolvem todos os 
problemas de uma única 
vez”, pontua Maurício. O 
próximo passo é a elabora-
ção dos programas de cada 
um dos segmentos, definin-

do quais são as diretrizes e 
ações prioritárias em curso, 
bem como para o médio e 
longo prazo.

Esta ação faz parte do 
Projeto de Reestruturação 
do Museu Imigrante Ho-
landês, PRONAC 202349, 
realizado pela Associação 
Parque Histórico de Ara-
poti e conta com o apoio do 
BRDE, Grasp e Coonagro, 
e apoio institucional das 
cooperativas Capal, Ceral e 
Sicredi.

Está localizado em Ara-
poti (PR), onde em 1960 foi 
constituída uma colônia de 
imigrantes holandeses. Para 
valorizar esta história, em 
2004, foi fundada a Asso-
ciação Parque Histórico de 
Arapoti, que deu início ao 
Museu Imigrante Holandês, 
reunindo acervo por meio de 
doações da comunidade.

Fonte: PG1 Comunicação
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O Hospital Municipal 
18 de Dezembro recebeu 
seis capacetes de oxige-
nação para pacientes com 
Covid-19. O equipamento, 
desenvolvido em parceria 
entre os departamentos 
de Física e Medicina da 
Universidade Estadual de 
Maringá (UEM), contribui 
para a recuperação de pa-
cientes com Covid-19 que 
apresentam quadros de in-

suficiência respiratória de 
média gravidade.

Os equipamentos fo-
ram enviados ao municí-
pio em razão de pedido da 
direção do Hospital Mu-
nicipal 18 de Dezembro 
junto à Associação Amigos 
do Hospital Regional de 
Maringá. Com o equipa-
mento, os profissionais do 
Hospital terão mais recur-
sos para atender pacientes 
com Covid-19.

Entre as vantagens do 

uso dos capacetes estão 
a manutenção dos níveis 
de saturação de oxigênio 
e sustentação de níveis 
de pressão dentro do dis-
positivo, reduzindo a ne-
cessidade de intubações. 
Além disso, os pacientes 
podem ser colocados em 
posição prona (de bruços) 
com segurança, podem se 
comunicar com a equipe 
de atendimento e podem 
utilizar dietas líquidas du-
rante o uso.

Nesta sexta-feira, 11, 
mais 19 pacientes foram 
diagnosticados com o coro-
navírus. O município fecha 
a semana com 149 casos da 
doença. Número que não 
era visto desde o pico vivi-
do em março passado. Os 
casos ativos subiram nova-
mente e passaram de 202 
(ontem) para 212 hoje.

Nove pessoas seguem 
internadas em decorrên-
cia de complicações da 
Covid-19. As demais se-
guem se recuperando em 
isolamento domiciliar. O 

Hospital recebe seis capacetes de 
oxigenação para pacientes com Covid-19

Arapoti fecha a semana com 
149 casos da Covid-19

Saúde Boletim

ARAPOTI

ARAPOTI

O equipamento, desenvolvido pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) contribui 
para a recuperação de pacientes com Covid-19. Foto: Divulgação

número de suspeitos teve 
uma leve queda passando 
de 74 para 70 nesta sexta-

-feira, os quais aguardam o 
resultado de exames labo-
ratoriais.
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Dr. Aluisio Pires de Oliveira
contato@ piresadvogados.adv.br

Direito Vivo

NOVA LEI DE LICITAÇÃO

A problema é que esta gestão pública atual no legislativo 
e executivo tem sido acusada de causar graves danos ao inte-
resse público, tal como emendas no orçamento da União para 
burlar o teto de gastos, votações relevantes efetuadas depois 
da liberação de emendas parlamentares, incentivo a desvalo-
rização do real frente ao dólar, causando uma hiperinflação no 
País, além do uso de estatais para fins políticos, etc.

Quer dizer que a nova lei de licitações e contratos adminis-
trativos de 2021 veio a lume quando a gestão pública do País 
está mais por baixo do que barriga de cobra, colecionando-se 
escândalos, tal como o incentivo de remédios sem aprovação 
científica para combater a Covid-19. 

Neste cenário, a nova Lei de Licitação e Contratos chegou 
para estabelecer uma clara oposição à Lei anterior, não se tra-
tando de um continuísmo, mas sim de uma oposição.

O novo marco legal sobre licitações “justifica-se”, entre 
outros fatores, pela “defasagem” da legislação anterior, que 
vigorava desde 1993. 

O objetivo seria a criação de uma lei unificada, avançada e 
moderna, que traria maior transparência, eficácia e agilidade 
para as licitações e para a execução dos contratos administra-
tivos. 

Normalmente, os efeitos práticos de novas legislações são 
os reversos daqueles pretendidos pelos legisladores.

A nova legislação vigora a partir da sua publicação, porém 
a revogação das normas anteriores ocorrerá no prazo de 2 
anos, período no qual as normas antigas e novas produzirão 
efeitos jurídicos ao mesmo tempo.

As normas gerais sobre licitação e contratos administra-
tivos serão aplicadas a toda Administração Pública direta, 
autárquica e fundacional de todos os entes da Federação, in-
cluindo os Fundos Especiais e as Entidades Privadas Contro-
ladas.

A Nova Lei de Licitação mantém a mesma ideia da Lei an-
terior e acrescenta mais dois novos objetivos do procedimento 
licitatório:

• Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado 
de contratação mais vantajoso;

• Assegurar tratamento isonômico;
• Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sus-

tentável;
• Justa competição;
• Evitar contratações com sobrepreço, com preços mani-

festamente inexequíveis e superfaturamento.
Contudo, evitar sobrepreços e promover a justa compe-

tição deveria ser a realidade das administrações públicas, ao 
passo que se verifica o inverso habitualmente no mundo do 
“faz de conta” das licitações.

A Nova Lei de Licitação traz um rol extenso de princípios 
básicos a serem observados nos contratos:

- os princípios da legalidade, 
- da impessoalidade, 
- da moralidade, 
- da publicidade, da eficiência, 
- do interesse público, 
- da probidade administrativa, 
- da igualdade, 
- da vinculação ao edital, 
- do julgamento objetivo, 
- Disposições da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro.
- do planejamento, 
- da transparência, 
- da eficácia, 
- da segregação de funções
- da motivação, 
- da segurança jurídica,
-  da razoabilidade, 
- da competitividade,
- da proporcionalidade, 
- da celeridade, 
- da economicidade,
- do desenvolvimento nacional sustentável, 

Em termos de princípios, a nova Lei de Licitação se propõe 
a sanar os vícios das licitações e contratos da administração 
pública, formulando princípios que já estão sendo cumpridos 
nas licitações atuais, porém sem qualquer efeito prático de 
evitar fraudes. 

Ao passo que a prática poderá ou não comprovar a habi-
tual ineficiência de qualquer rol de princípios de licitações de 
contratos, pois os Tribunais chancelarão a não aplicação dos 
mesmos com base em tradicionais esquivas de impossibilida-
de de revisão da conveniência e oportunidade do ato admi-
nistrativo, tais como as Súmulas 473 e 279 que são festejadas 
neste tipo de causas. 

O presente artigo será continuado com os outros aspectos 
da nova Lei de Licitação.

O Congresso Nacional aprovou e 
o Governo Federal sancionou a 
nova Lei de Licitação de 2021

Arapoti abre inscrições de processo 
seletivo para contratação de enfermeiro

Prefeitura de Jaguariaíva abre canal para 
sugestões no Orçamento Participativo

Boletim aponta mais 
154 casos da Covid-19 

em Jaguariaíva

Emprego

PPA

Balanço

Estão abertas as ins-
crições para o processo se-
letivo para contratação de 
enfermeiro. Interessados 
devem se inscrever até a 
próxima quarta-feira, 16 de 
junho, através do link ht-
tps://www.arapoti.pr.gov.
br/pss.

O Edital n.º 01/2021, 
publicado no último dia 08 

de junho, prevê vaga para o 
cargo de Enfermeiro II, com 
remuneração inicial de R$ 
4.122,60 e carga horária de 
40 horas semanais. O méto-
do avaliativo será o de prova 
de títulos, conforme regras 
estabelecidas no edital.

A contratação visa aten-
der as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Saúde 
no enfrentamento da pan-
demia de COVID-19.

A Prefeitura, através 
da Secretaria de Finanças 
e Planejamento, está com 
um canal aberto na inter-
net para encaminhamento 
de sugestões no Orçamento 
Participativo. Através do 
site da Prefeitura Municipal 
de Jaguariaíva, link “Orça-
mento Participativo”, qual-
quer munícipe pode sugerir 
diretrizes para o Plano Plu-
rianual (PPA) 2022/2025.

Devido à pandemia, nes-
ta edição de promoção do 
Orçamento Participativo, as 
audiências presenciais não 
poderão ser feitas. O cida-
dão, contudo, pode sugerir 
obras, solicitar investimen-
tos e serviços necessários 
em seu bairro ou em deter-
minado ponto da cidade. As 
propostas serão discutidas e 

viabilizadas no Orçamento 
Público nos próximos anos. 
Elas podem constar no PPA, 
que é um plano com diretri-
zes, objetivos e metas para o 
desenvolvimento das ações 
do município.

Elaborado a cada quatro 
anos, no PPA ficam regis-
tradas as ações públicas a 
serem realizadas nos próxi-
mos anos, em todas as áreas 
de atuação do município, 
tendo vigência de quatro 
anos e expressando a visão 
estratégica da gestão públi-
ca municipal. As sugestões 
para o documento devem 
ser encaminhadas até o dia 
24 de junho.

Com base em dados da 
participação on-line do ci-
dadão também serão ela-
boradas a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e a 
Lei Orçamentária Anual 

O último boletim epide-
miológico divulgado pela Se-
cretaria Municipal de Saúde 
(SEMUS) nesta quinta-feira, 
10, mostrou 154 novos pa-
cientes contaminados com 
o coronavírus. Esse número 
refere-se ao período de três 
dias, entre 07 e 10 de junho, 
o que dá uma média diária 
de pouco mais de 50 casos. 

Nas últimas semanas, 
sem fornecer alguma expli-
cação, a SEMUS deixou de 
divulgar o balanço de casos 
diariamente como vinha fa-
zendo desde o início da pan-

demia, passando a lançar no 
seu site oficial ou no painel 
Covid-19 o boletim espora-
dicamente.  O número de 
casos ativos, segundo a últi-
ma atualização, está em 183, 
sendo que 25 pacientes estão 
internados por complicações 
da doença.

O número de suspeitos 
da doença e que aguardam 
o resultado de exames labo-
ratoriais está em 125. Jagua-
riaíva totaliza 115 óbitos pela 
Covid-19 e 3.333 recupera-
dos do total de 3.631 casos 
registrados. A taxa de mor-
talidade verificada no muni-
cípio está em 3,17%.
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(LOA), onde ficam defini-
dos os valores a serem gas-
tos em cada ação proposta. 
Elas serão editadas pelo Po-
der Executivo, depois que o 
PPA do exercício entre 2022 
e 2025 for aprovado pelo 
Poder Legislativo do Mu-

nicípio. Para fazer sua in-
dicação de melhoria para a 
cidade o cidadão deve clicar 
no link https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQL-
Sf151NMXxlLJUZJZgHO-
VPi9mz_5Dka0Jb7GE7rt-
Jw1C6cuuFg/viewform.
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Arapoti começa a vacinar pessoas acima de 50 anos

Paraná abrirá vacinação para população acima 
de 40 anos e trabalhadores da limpeza urbana

Imunização

Imunização Estadual

Atendimento será a partir deste domingo, 13, na tenda ao lado do CEO

Foto: Divulgação/AEN-PR

Nesta sexta-feira, 11, 
a Secretaria Municipal 
de Saúde confirmou 
o início da vacinação 
para as pessoas acima 
de 50 anos sem co-
morbidades para este 
domingo, 13. A imu-
nização para o público 
geral, que será gradual 
por faixas etárias, con-
forme determinação 
do Governo do Estado, 
começou na quarta-fei-
ra passada, quando um 
grande número de ara-
potienses procurou a 

tenda montada ao lado 
do CEO (Centro de Es-
pecialidades Odontoló-
gicas) no Centro Cívico 
para receber a primeira 
dose.

Além do público aci-
ma de 50 anos, também 
serão atendidas pessoas 
com comorbidades en-
tre 18 e 59 anos, gestan-
tes e puérperas a par-
tir de 18 anos, pessoas 
com síndrome de down 
a partir de 18 anos e 
pessoas com deficiência 
permanente entre 18 
e 59 anos. Quem está 
agendado para tomar 

a segunda dose, seja da 
AstraZeneca ou da Co-
ronavac, também pode-
rá se dirigir ao local.

O horário de atendi-
mento será das 08h às 
16h30min, sem inter-
valo para almoço. As 
pessoas deverão portar 
documento oficial com 
foto e a carteirinha do 
SUS. Pacientes com 
comorbidades deverão 
obrigatoriamente apre-
sentar formulário pre-
enchido certificando a 
sua doença crônica com 
o atestado do médico 
ou enfermeiro. 

O Governo do Estado 
abrirá oficialmente a vacina-
ção contra a Covid-19 para a 
população geral acima de 40 
anos no Paraná a partir da 
próxima semana. A amplia-
ção acontecerá com o envio de 
237 mil doses do imunizante 
AstraZeneca/Fiocruz para os 
399 municípios do Estado.

As doses serão destina-
das a pessoas de 40 a 59 anos 
(73.250 doses), trabalhadores 
da educação básica (18.250), 
assistência social (16.710), tra-
balhadores do ensino superior 
(15.465), trabalhadores do 
transporte aéreo (2.895), tra-
balhadores portuários (2.040) 
e pessoas com comorbidades 
(108.390).

Além destes, o Paraná 
iniciará a vacinação do grupo 
de trabalhadores da limpeza 
urbana e manejo de resíduos 
sólidos, estimada em 11.828 
pessoas, segundo o Plano Es-
tadual de Vacinação contra a 
Covid-19.

Para essa imunização, se-
rão disponibilizadas 34 mil 
doses de CoronaVac que ain-
da estavam no Cemepar. Este 

quantitativo deve suprir a 
primeira e segunda dose des-
te grupo, considerando a re-
serva técnica e a possibilidade 
de que mais pessoas estejam 
dentro dessa área, superando 
a estimativa populacional.

Nesta sexta-feira (11), a 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa) enviou 145.080 vacinas 
da Pfizer/BioNTech. Dentro 
deste lote, 22.146 vacinas são 
destinadas a trabalhadores de 
educação do ensino superior 
para o início da imunização 
deste grupo. Agora, com este 
novo lote de 15.465 doses tam-
bém para este grupo, o Para-
ná já terá alcançado 59,04% 
da estimativa total de 57.912 
profissionais desta área. Con-
siderando a porcentagem de 
reserva técnica, o quantitati-
vo de doses pode alcançar até 
64,94% do total.

DISTRIBUIÇÃO – O 
Paraná recebeu nesta sema-
na mais 238 mil vacinas da 
AstraZeneca, sendo 237 mil 
AstraZeneca/Fiocruz e mil As-
traZeneca/Covax.

O Estado definiu a distri-
buição em três fases, sendo a 

primeira com 128.610 doses 
de AstraZeneca/Fiocruz para 
população de 40-59 anos, 
trabalhadores da educação 
básica, assistência social, tra-
balhadores do ensino supe-
rior, trabalhadores do trans-
porte aéreo e trabalhadores 
portuários e a segunda com 
108.390 doses também de As-
traZeneca/Fiocruz destinadas 
a comorbidades – nesse caso 
haverá a compensação e unifi-
cação da distribuição entre os 
municípios.

Além destas, as mil doses 
da AstraZeneca/Covax ficarão 
no Cemepar para envio com 
outro lote maior.

O secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto, explicou 
que a vacinação está avançan-
do em todo o Paraná e que al-
guns municípios já baixaram 
a faixa etária, inclusive alcan-
çando 40 anos, possibilitando 
que o Estado também expan-
da o atendimento para outras 
idades, o que vai ocorrer de 
forma escalonada. A ideia é 
que a vacinação alcançe mais 
pessoas conforme as realida-
des dos municípios.

“A orientação do governa-
dor Ratinho Junior é de que as 
doses cheguem até os braços 
dos paranaenses. Cada cidade 
tem uma realidade diferente 
e alguns municípios estavam 
com doses paradas, sem pro-
cura, por isso, conseguiram 
avançar a vacinação para fai-
xas etárias menores do que o 
resto do Estado”, afirmou.

Segundo ele, o envio fre-
quente de mais lotes de va-
cinas ao Estado possibilitará 
maior agilidade na aplicação 
das doses e atendimento aos 
grupos prioritários. “O Minis-
tério da Saúde tem mantido 
pelo menos um envio de doses 
por semana, e isso faz com que 
possamos avançar na cobertu-
ra dos grupos prioritários e 
expandir ainda mais a vacina-
ção para o público em geral”, 
acrescentou.

ORIENTAÇÃO – A Sesa 
orienta que os municípios que 
completaram a vacinação de 
trabalhadores de saúde que 
atuem propriamente nos ser-
viços de saúde devem ampliar 
a vacinação 14 profissões de 
saúde definidas na Resolu-
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ção 287/1998 do Conselho 
Nacional de Saúde, conforme 
Plano Nacional de Operacio-
nalização da Vacinação contra 
a Covid-19 – PNO. São elas: 
assistentes sociais, biólogos, 
biomédicos, profissionais de 
educação física, enfermeiros, 
farmacêuticos, fisioterapeu-
tas, fonoaudiólogos, médicos, 
médicos veterinários, nutri-
cionistas, odontólogos, psicó-
logos e terapeutas ocupacio-
nais, com comprovação pelo 
registro profissional em seu 

respectivo conselho de classe.
Os trabalhadores com 

atividades na coleta de resí-
duos de serviços de saúde, 
entregadores de oxigênio que 
realizam troca de válvulas e 
cilindros em serviços de saúde 
e trabalhadores das empresas 
que realizam esterilização de 
material hospitalar devem ser 
vacinados utilizando as doses 
enviadas anteriormente para 
o grupo de pessoas com co-
morbidades e ou pessoas com 
deficiência permanente.


