
• O dia começa ainda com muita nebulosidade, chuvas 
fracas/chuviscos ocasionais na região leste do estado. 
Nas demais regiões, o sol aparece entre nuvens. As 
temperaturas apresentam uma elevação em relação aos 
últimos dias.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
24/01/20................................. R$ 79,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
24/01/20.................................R$ 41,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
24/01/20................................. R$ 49,00

Fonte: Deral/Seab

Doador de sangue é isento de taxa 
de inscrição em concursos no PR

 Você sabia que 
no Paraná os candidatos 
de concursos públicos 
realizados pelo Gover-
no do Estado possuem 
isenção da taxa de ins-
crição aos doadores de 
sangue? Pois é!
 Uma lei criada 
pelo Deputado Paulo Li-
tro, nº 19.293, aprovada 
na Assembléia Legislati-

va, vigora no Estado be-
neficiando e incentivan-
do para que a população 
crie o hábito e seja cada 
vez mais adepta a práti-
ca da doação de sangue.
 Para se enqua-
drar e receber o benefício 
o candidato deve compro-
var a doação de sangue 
de no minimo 2x ao ano 
(últimos 12 meses) ante-

rior a data da publicação 
do edital do concurso ou 
processo seletivo. Basta 
a apresentação do cartão 
de comprovação cedido 
pela instituição da coleta 
(que deve ser credencia-
da pela União, pelo Esta-
do ou pelo município ) na 
juntada de documenta-
ção necessária no ato da 
inscrição.

 Além deste be-
nefício o doador também 
conta com descontos de 
meia entrada em shows, 
cinemas, teatros e muitos 
outros aprovados em leis.
 Se você é um 
doador, manifeste-se! É 
um direito seu como do-
ador de sangue.
 Veja abaixo em 
detalhes a lei:

Lei estadual 19.293/2017
 Doadores de sangue isentos de inscrição em concursos
 Aplicação: Concursos públicos estaduais
 Autoria: Paulo Litro
 Lei 19.293 – 13 de Dezembro de 2017
 Publicado no Diário Oficial nº. 10089 de 15 de Dezembro de 2017
 Súmula: Isenta o doador de sangue do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos e 
processos seletivos realizados no âmbito dos Poderes do Estado do Paraná.
 A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte lei:
 Art. 1º Isenta o doador de sangue do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos e 
processos seletivos realizados no âmbito dos Poderes do Estado do Paraná.
 § 1º Para ter direito à isenção disposta no caput deste artigo, o doador deverá comprovar que rea-
lizou duas doações dentro do período de doze meses anterior à data da publicação do edital do concurso.
 § 2º A comprovação da condição de doador de sangue será efetuada através da apresentação de 
documento expedido pela entidade coletora, devidamente atualizado, o qual deverá ser juntado no ato de 
inscrição.
 Art. 2º Considera-se, para enquadramento ao benefício previsto por esta Lei, somente a doação 
de sangue promovida a órgão oficial de saúde ou à entidade credenciada pela União, pelo Estado ou pelo 
município.
 Art. 3º O benefício da isenção e as regras para sua obtenção serão inseridos e discriminados nos 
editais convocatórios para concurso público ou processo seletivo.
 Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Palácio do Governo, em 13 de dezembro de 2017.
 MARIA APARECIDA BORGHETTI – Governadora do Estado em exercício
 Fernando Eugênio Ghignone – Secretário de Estado da Administração e da Previdência
 Valdir Rossoni – Chefe da Casa Civil
 Paulo Litro – Deputado Estadual

Fonte: App Agora é Lei – Assembléia Legislativa do PR.

Com 34 casos no Paraná, 
Secretaria de Saúde 

reforça importância da 
vacinação contra o sarampo
 A Secretaria de 
Estado da Saúde orienta 
a população que conti-
nue se vacinando contra 
o sarampo. O novo bo-
letim epidemiológico da 
doença, divulgado nesta 
quinta-feira (23), registra 
34 novos casos no Para-
ná em uma semana.
 As confirmações 
ocorreram em Parana-
guá (2), Araucária (3), 
Campo Largo (1), Co-
lombo (4), Curitiba (17), 
São José dos Pinhais 
(2), União da Vitória (1) 
e Sarandi (2). O número 
de casos em investiga-
ção subiu de 1.193 para 
1.338, totalizando 195 
novos suspeitos, des-
de o início de agosto de 
2019.
 Os casos confir-
mados predominam na 
faixa etária de 20 a 29 
anos, com 22,7 de inci-
dência por 100 mil habi-
tantes. Os municípios de 

Inácio Martins (4ª Regio-
nal de Saúde – Irati) e 
Rosário do Ivaí (22ª Re-
gional de Saúde – Ivai-
porã) ainda não haviam 
registrado notificações 
da doença.
 “Pedimos que 
a população que ainda 
não se vacinou procure 
uma unidade básica de 
saúde para imunização, 
pois a única maneira de 
prevenir a doença é se 
vacinando”, alertou o 
secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto.

VACINA 
 O esquema va-
cinal do Ministério da 
Saúde recomenda que 
a população com idade 
entre um a 29 anos deve 
receber duas doses da 
vacina tríplice viral e de 
30 a 49 anos, uma dose. 
As crianças que têm en-
tre seis meses e 11 me-
ses e 29 dias também 
devem ser imunizadas.

 As vacinas são 
ofertadas gratuitamen-
te nas 1.852 salas de 
vacinação localizadas 
nas unidades básicas 
de saúde de todo o 
Estado. Somente em 
2019, o Paraná enviou 
1.235.770 doses da Va-
cina Tríplice Viral – que 
previne contra sarampo, 
caxumba e rubéola – 
para as regionais, que 
posteriormente distribu-
íram aos municípios de 
sua abrangência.

REGIONAIS
 Das 22 Regio-
nais de Saúde, 11 per-
manecem sem confir-
mações de sarampo: 5ª 
(Guarapuava); 7ª (Pato 
Branco); 8ª (Francisco 
Beltrão); 9ª (Foz do Igua-
çu); 10ª (Cascavel); 12ª 
(Umuarama); 13ª (Cia-
norte); 14ª (Paranavaí); 
16ª (Apucarana); 21ª 
(Telêmaco Borba) e 22ª 
(Ivaiporã).

Fonte: Agência de Notícias do Estado do Paraná.


