SOJA - SACA 60 kg
Dia
Preço
11/02/20.................................. R$ 77,50

• O dia começa com temperaturas amenas nas regiões
centro-sul e Metropolitana de Curitiba, onde os termômetros variam entre 12 ºC e 15 ºC. No leste, ainda presença
de muitas nuvens com chuvsicos ocasionais entre a Serra do Mar e as praias.
Mín: 15° C em Curitiba
Máx: 26° C em Londrina
Fonte: Simepar
Fechamento desta edição: 11:00 horas
Faça sua assinatura pelo fone (43) 3232-2568: R$ 40,00
para entrega em Sertanópolis e R$ 60,00 nos demais
municípios, pelos Correios (Edição Comercial - Consultar valores para o Diário Oficial).
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Governo envia seis projetos de lei para a Assembleia Legislativa

O Governo do
Estado enviou nesta
segunda-feira (10) à
Assembleia Legislativa
seis projetos de lei, os
primeiros encaminhados
pelo Executivo este ano.
As propostas, que foram
entregues pelo chefe da
Casa Civil, Guto Silva,
ao presidente da Assembleia, Ademar Traiano,
aumentam a transparência e agilidade do
governo e promovem
melhorias nas políticas
públicas e no serviço
prestado à população.
Entre elas, está
o novo Código Estadual

de Direitos dos Animais,
o videomonitoramento de
obras públicas e facilidades para quitação de débitos em execução fiscal.
De acordo com o chefe
da Casa Civil, a pauta legislativa do governo para
este ano será bastante
diversificada. O objetivo é
fazer ajustes finos e atualizar a legislação.
“No ano passado, enviamos grandes
leis
transformadoras,
como a reforma administrativa, que reduziu o
número de secretarias
de 28 para 15, o fim da
licença prêmio de servi-

dores, a reforma da Previdência, enfim leis que
modernizaram o Estado
e vão deixar alicerces
muito consistentes para
os próximos anos”, disse.
“Em 2020, nossa pauta está voltada a
questões mais específicas e pontuais, que nos
permitam ter um bom desempenho na aplicação
dos recursos públicos e
atendam as expectativas
da população.”
DESTAQUES
Entre os projetos enviados, Guto Silva
destacou o novo Código Estadual de Direitos

Animais, que avança em
políticas e mecanismos
legais para coibir, com
rigor, os maus tratos e
toda a forma de violência. “É compromisso do
governador Ratinho Junior instalar, ainda este
ano, a primeira delegacia
especializada em maus
tratos de animais. Para
isso, precisamos modernizar a legislação da
área”, explicou.
Outro destaque
é o projeto que trata do
videomonitoramento de
obras com recursos do
Estado, uma iniciativa
para acompanhar e fiscalizar as obras públicas. Qualquer pessoa
com acesso à internet
poderá ver, em tempo
real, a execução dos empreendimentos.
Também foram
encaminhados
nesta
segunda-feira o projeto
que prorroga até o final
de 2021 o programa de
regularização fundiária
Morar Legal, da Cohapar; a proposta de redução de juros de multas
de débitos de mutuários
dos programas de habitação do Estado; e a
possibilidade de quitação de débitos em execução fiscal com imóveis

de terceiros.
O presidente da
Assembleia
Legislativa,
Ademar Traiano, ressaltou
as boas relações entre o
Executivo e o Legislativo.
“Como deputado estadual,
Guto Silva tem a experiência e sabe a importância
de valorizar o Legislativo.
A entrega, em mãos, de
projetos importantes é um
sinal de respeito aos deputados”, disse.
Traiano adiantou que os projetos serão encaminhados com
a celeridade necessária
para que sejam aprovadas com a maior rapidez
possível.
NOVA AGEPAR
Além das novas
proposições, o governo
entregou o substitutivo
do projeto de lei que re-

estrutura a Agepar – a
agência reguladora do
Paraná. O projeto moderniza, modifica a atuação e amplia as atribuições da Agepar.
“Aprovamos
o
ano passado uma lei
moderna de Parcerias
Público-Privadas, entretanto para termos serviços com transparência
e qualidade é necessário um órgão regulador
eficiente e forte”, disse
Guto Silva.
As
primeiras
mudanças foram feitas
em 2019, com a nomeação de 20 servidores,
os primeiros a compor o
quadro próprio da agência. Desde 2012, quando
começou a funcionar, a
Agepar vinha atuando
apenas com funcioná-

rios cedidos pelo Estado. Segundo o chefe da
Casa Civil, a expectativa
é a lei da Nova Agepar,
como vem sendo chamada internamente, seja
aprovada no máximo até
maio deste ano.
PRESENÇAS
Além do presidente da Assembleia Legislativa, a entrega dos
projetos contou com a
presença dos deputados
Husein Bakri, líder do
governo na Assembleia
Legislativa, do primeirosecretário da Casa, Luiz
Claudio Romanelli, e do
presidente da Comissão
de Saúde da Assembleia,
Dr. Batista. O controlador
geral do Estado, Raul
Siqueira, acompanhou o
chefe da Casa Civil.

Fonte: http://www.aen.pr.gov.br

Paraná inicia campanha de vacinação contra sarampo

A Campanha Nacional de vacinação contra o sarampo começa
nesta segunda-feira (10)
e segue até o dia 13 de
março. O dia D de mobilização nacional será neste
sábado (15), e a vacina já
está disponível em todas
as Unidades Básicas de
Saúde (UBS) do Estado.
Diferente da campanha nacional, que preconiza que nesta primeira
etapa seja vacinado o público de cinco a 19 anos,
o Paraná vai vacinar todas
as pessoas de cinco até

59 anos. O público-alvo
do Estado são as pessoas
de 20 a 29 anos, que representam hoje 52% dos
casos confirmados com a
doença. A estimativa é vacinar cerca de 600 mil pessoas nessa faixa etária.
O Paraná recebeu mais de 1,245 milhão
de doses da vacina e, se
for necessário, já existem
doses adicionais previstas
pelo Ministério. “O Ministério da Saúde disponibiliza
as doses ao Estado, que
distribui para as 22 Regionais de Saúde, que por

sua vez repassa
aos 399 municípios”, explicou a
chefe da Divisão
de Vigilância do
Programa
de
Imunização da
Secretaria, Vera
Rita da Maia.
Os caminhões que fazem
a distribuição das
doses pelo Estado já fizeram o
itinerário com as
vacinas. Segundo a diretora do
Centro de Medicamentos
do Paraná (Cemepar),
Margely de Souza Nunes,
o abastecimento dos insumos já está garantido
e ainda há estoque reserva. “Os caminhões refrigerados já entregaram as
doses das vacinas para
as Regionais. Todos os
municípios já foram abastecidos para a campanha
contra o sarampo, mas
caso seja necessário o
Cemepar possui estoque
para enviar mais doses e
atender as demandas”.

CAMPANHA NO PARANÁ
No Estado a campanha contempla as pessoas de cinco até 59 anos.
Para as faixas etárias de
cinco até 19 anos e as
de 30 até 59 anos a vacinação é seletiva. “Esse
grupo deve comparecer à
Unidade Básica de Saúde
levando o comprovante
vacinal. Só vai receber a
vacina a pessoa que não
tem o registro vacinal ou
está com o esquema vacinal incompleto”, orientou
Vera Rita da Maia.
Já para o público
de 20 a 29 anos, a vacinação é indiscriminada,
ou seja, todas as pessoas
nessa faixa etária devem
procurar as unidades no
período da campanha.
DIA D
No próximo sábado (15), o secretário de
Estado da Saúde, Beto
Preto, vai receber a coordenadora nacional do Programa de Imunização do
Ministério da Saúde, Francieli Fantinato. Ela estará

na Capital para incentivar
e mobilizar as pessoas sobre a importância da vacina. Além da vacinação, as
pessoas poderão participar de diversas atividades
culturais que serão oferecidas no decorrer do dia.
DOENÇA
O sarampo é
uma doença infecciosa,
transmitida por vírus e que
pode ser contraída por
pessoas de qualquer idade. As complicações decorrentes do sarampo são
mais graves em crianças
menores de cinco anos e
podem causar meningite,
encefalite, pneumonia, entre outras.
O vírus é transmitido pela respiração, fala,
tosse e espirro. As micropartículas virais ficam suspensas no ar, por isso o
alto poder de contágio da
doença.
SINTOMAS
Os sintomas mais
comuns são febre alta,
tosse, coriza, conjuntivite, exantema (manchas
avermelhadas na pele que

aparecem primeiro no rosto e atrás da orelha e depois se espalham pelo corpo), outros sintomas como
cefaleia, indisposição e
diarreia também podem
ocorrer.
Como não existe
tratamento específico para
o sarampo, é importante
ficar atento com o aparecimento dos sintomas. Os
doentes ficam em isolamento domiciliar ou hospitalar por um período de
sete dias a partir do aparecimento das manchas
vermelhas no corpo.
VACINAÇÃO
A vacina contra o
sarampo é gratuita e faz
parte do Calendário Nacional de Vacinação. A Sesa
orienta para que a população fique atenta às datas
da carteira de vacinação e
aos registros de doses.
A dose zero deve
ser aplicada em crianças
entre seis e onze meses.
A primeira dose deve ser
aos 12 meses de vida com
a vacina tríplice viral (que
previne sarampo, caxum-

ba e rubéola), e a segunda dose aos 15 meses de
vida com a vacina tetra viral (que previne sarampo,
rubéola, caxumba e varicela/catapora).
A população com
até 29 anos deve receber
duas doses da vacina. E
para as pessoas que estão no grupo com idade
entre 30 e 49 anos basta
ter o registro de uma dose.
Mulheres que estão amamentando podem
ser vacinadas. E aquelas
que desejam engravidar,
devem aguardar no mínimo 30 dias após receber
a dose da vacina. Todos
os profissionais da área da
saúde devem ser vacinados com as duas doses da
tríplice viral em qualquer
faixa etária.
Não tem indicação para tomar a vacina
pessoas com a imunidade
baixa, mulheres grávidas
e menores de seis meses
de idade e pacientes que
tomam medicações imunossupressoras.
Fonte: aen.pr.gov.br

