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UTI do Hospital 
Regional do

Norte Pioneiro 
é ativada

 A Secretaria de Esta-
do da Saúde liberou o funcio-
namento da UTI do Hospital 
Regional do Norte Pioneiro, 
em Santo Antônio da Platina. 
A unidade de terapia intensiva 
para adultos possui dez leitos, 
além de dez leitos para cuida-
dos intermediários e nove lei-
tos de enfermaria.
 Neste momento, a 
UTI será exclusiva para aten-
dimento a pacientes com a 
Covid-19. A estrutura perma-
necerá ativa após a pande-
mia, recebendo pacientes de 
acordo com o perfil assisten-
cial do hospital, que é atenção 
materno-infantil e trauma.
 De acordo com o se-
cretário estadual da Saúde 
Beto Preto, a principal meta, 
desde o início da gestão, é a 
descentralização dos serviços 
e atendimentos especializa-
dos, compromisso que vem 
sendo cumprido em todas as 
regiões, com a entrega de uni-
dades e equipamentos, além 
de fortalecermos dos consór-
cios municipais na área de 
consultas sem urgência.
 “A efetivação da UTI 
no Hospital Regional do Nor-
te Pioneiro é mais uma ação 
nesse sentido, com a contra-
tação de equipes profissionais 
para o funcionamento do se-
tor”, destaca o secretário.
 O Hospital Regional 

do Norte Pioneiro atende 22 
municípios da 19ª Regional 
de Saúde de Jacarezinho, que 
abrange 290 mil habitantes. 
Tem 73 leitos, mas ainda não 
tinha UTI. “Além da UTI, alu-
gamos e instalamos um tomó-
grafo para que toda a estrutura 
funcione adequadamente”, 
acrescentou o secretário.
 A unidade hospitalar 
tem gestão da Fundação Es-
tatal de Atenção em Saúde 
do Estado do Paraná. O pre-
sidente da fundação, Marcello 
Augusto Machado, informou 
que o investimento atual na 
UTI foi de R$ 7,5 milhões. Os 
recursos são do Governo do 
Estado.
 ESTRUTURA - A 
abertura dos leitos de UTI e 
enfermaria no HRNP é parte 
da estratégia do Governo do 
Paraná de fortalecimento das 
unidades próprias. Além dos 
quatro hospitais universitários 
(Ponta Grossa, Maringá, Lon-
drina, Cascavel), que também 
estão recebendo novas estru-
turas específicas para o aten-
dimento de casos de corona-
vírus, os hospitais regionais 
de Telêmaco Borba, Ivaiporã 
e Guarapuava serão abertos 
em cerca de 40 dias, antes 
mesmo do prazo previsto, 
que seria no início do próximo 
ano.

Fonte: aen.pr.gov.br

Novas alíquotas de contribuição 
entram em vigor na folha de abril

 Começa a vigorar na 
folha de pagamentos do mês 
de abril a nova alíquota de 
contribuição dos servidores 
civis e pensionistas à previ-
dência estadual. A taxa pas-
sa de 11 para 14%, conforme 
o que foi aprovado no final 
do ano passado pela Refor-
ma da Previdência estadual.
 Para aposentados e 

pensionistas, o percentual de 
14% passará a ser aplicado 
sobre o valor de proventos 
ou pensão que supere três 
salários mínimos (acima de 
R$ 3.135,00). Para os servi-
dores em atividade a alíquo-
ta incidirá sobre o valor total 
recebido.
 A partir da folha de 
março deste ano foi altera-

da a alíquota de contribuição 
dos militares inativos e pen-
sionistas para o percentual 
de 9,5%, nos termos da Lei 
Federal nº 13.954/2019 (Sis-
tema de Proteção Social dos 
Militares). O índice incide so-
bre o valor total de proventos 
ou pensão recebida.
 Para ajudar os ser-
vidores a compreender as 

Paraná passa a usar mais um critério 
para confirmação da Covid-19

 A partir da terça-feira 
(28), a Secretaria da Saú-
de do Paraná passa utilizar 
também o critério clínico/epi-
demiológico para confirma-
ção da Covid-19 no Estado. 
A medida amplia a forma de 
diagnostico. Até agora a do-
ença era confirmada apenas 
por exame laboratorial e tes-
tes rápidos.
 No informe divulga-
do nesta terça-feira foram 
registrados 85 novos casos, 
sendo seis deles pelo novo 
critério, e mais duas mortes. 
No geral, até a terça-feira, 
1271 pessoas foram confir-
madas com a doença no Pa-
raná, sendo que 851 estão 
recuperadas e liberadas do 
isolamento e 77 faleceram.
 Os dois óbitos ocorri-

dos nas últimas 24 horas são 
de uma mulher, de 74 anos, 
residente em Guaíra, e de 
um homem de 81, morador 
de Curitiba. Ambos estavam 
internados.
 DIAGNÓSTICOS – 
Para a confirmação pelo cri-
tério clínico/epidemiológico, 
que a Secretaria da Saúde 
passa a utilizar, a pessoa 
deve ter tido contato próxi-
mo ou domiciliar com caso 
confirmado laboratorialmente 
para COVID-19 nos últimos 
sete dias, antes do apareci-
mento dos sintomas.
 Até hoje os diagnós-
ticos eram realizados apenas 
por meio de exames labora-
toriais, pelo método RT-PCR, 
e por testes rápidos enviados 
pelo Ministério da Saúde.

 O método RT-PCR 
analisa se o organismo do 
paciente está com o vírus e 
por isso é realizado nos pri-
meiros dias de sintomas. Nos 
testes rápidos, a verificação 
é para saber se a pessoa já 
teve a doença e o organismo 
produziu anticorpos.
 Esses testes rápidos 
utilizam amostras de san-
gue. A execução e a leitura 
da presença de anticorpos 
devem ser realizadas por 
profissionais da saúde. O re-
sultado é verificado após 15 
minutos.
 NOVOS CASOS - Na 
terça-feira, 123 municípios 
tiveram casos confirmados. 
Os 85 novos são de Amaporã 
(4), Assis Chateaubriand (3), 
Campo Mourão (3), Cascavel 

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA Nº 06/2020
 Ratifico a Dispensa nº 06/2020 com fundamento no art. 4º, da Lei 13.979/2020, a favor da 
empresa VIA APPIA CONFECÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.881.057/0001-54, referente a aquisi-
ção emergencial de máscaras cirúrgicas descartáveis, no valor total de R$ 94.533,60 (noventa e quatro 
mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta centavos). Presente o constante dos autos, face ao dispos-
to no art. 26 da Lei nº. 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído.
 Publique-se.
 Primeiro de Maio, 27 de abril de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

 RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA Nº 08/2020
 Ratifico a Dispensa nº 08/2020 com fundamento no art. 24º, II, da Lei 8.666/93, a favor 
da empresa EVERTON PARENTE 00876811969, inscrita no CNPJ nº 20.816.164/000107, referente a 
contratação de empresa especializada em recuperação de dados em disco rígido (HD), no valor total de 
R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais). Presente o constante dos autos, face ao disposto no art. 26 da 
Lei nº. 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído.
 Publique-se.
 Primeiro de Maio, 29 de abril de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

principais mudanças trazidas 
pela Reforma Previdenciá-
ria, a Secretaria de Estado 
da Administração e da Pre-
vidência elaborou uma série 
de materiais gráficos e víde-
os, que serão compartilha-
dos no site da secretaria e 
nas redes sociais.
 “Depois da aprova-
ção da reforma, em dezem-
bro passado, deixou-se de 
falar com mais frequência 
das mudanças. Nossa inten-
ção, agora que alíquota será 
aplicada para boa parte dos 
servidores, é voltar a falar 
das alterações que a nova 
proposta trouxe, que elas 
contemplam o embasamento 
legal da alteração”, explica o 
diretor de Recursos Huma-
nos e Previdência da Seap, 
Luiz Gustavo Sulek Castilho.
 Os materiais de 
apoio produzidos pela Se-
cretaria da Administração e 
da Previdência apresentam 
as mudanças na Regra Ge-
ral e nas regras de transição. 
O servidor saberá quem se 
enquadra em cada mudança 
e como pode calcular ou soli-
citar o benefício. 

Fonte: aen.pr.gov.br

(4), Céu Azul (1), Cianorte 
(4), Cruzeiro do Sul (2), Curi-
tiba (12), Francisco Beltrão 
(2), Guarapuava (3), Londri-
na (5), Marilena (5), Maringá 
(2), Nova Fátima (1), Parana-
vaí (6), Pinhais (1), Piraquara 
(1), Planaltina do Paraná (2), 
Prado Ferreira (1), Querência 
do Norte (5), Ribeirão do Pi-
nhal (1), Santa Cruz de Mon-
te Castelo (2), Santo Antônio 
do Caiuá (6), São João do 
Caiuá (2), Sarandi (1), Tam-
boara (2), Terra Rica (3) e 
União da Vitória (1).
 O número de pa-
cientes que residem fora do 
Paraná segue a mesma: 15 
confirmados e dois óbitos, 
conforme detalhamento no 
Informe Epidemiológico.

Fonte: aen.pr.gov.br


