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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
07/05/20................................. R$ 90,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
07/05/20.................................R$ 37,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
07/05/20................................. R$ 60,00

Fonte: Deral/Seab

Segunda fase da vacinação contra a gripe segue até sexta-feira

 A segunda fase 
da campanha de vacina-
ção contra a gripe come-
çou em 16 de abril segue 
até esta sexta-feira, dia 
8, lembra a chefe do Pro-
grama Estadual de Imu-
nização da Secretaria da 
Saúde, Vera Rita Maia.
 Na quarta-fei-
ra (06), a Secretaria da 

Saúde divulgou o boletim 
semanal sobre o moni-
toramento dos casos de 
Influenza no Estado. Não 
houve novas confirma-
ções de Síndrome Respi-
ratória Aguda Grave por 
este vírus. No entanto, a 
vacinação segue como 
principal recomendação 
e vai até o mês de junho. 

O boletim apresenta o 
monitoramento entre 29 
de dezembro de 2019 até 
a data de terça-feira (05).
 A campanha de 
vacinação começou no 
dia 23 de março e segui-
rá até o dia 5 de junho. A 
Secretaria da Saúde já 
abasteceu os municípios 
com a vacina e até o mo-

mento foram aplicadas 
1.668.847 doses.
 Na primeira eta-
pa a prioridade foram os 
idosos. Nesta segunda 
fase a prioridade é a va-
cinação dos profissionais 
das forças de segurança 
e salvamento, portado-
res de doenças crôni-
cas e outras condições 

especiais, povos indí-
genas, caminhoneiros, 
motoristas e cobradores 
de transportes coletivos, 
trabalhadores portuários,  
adolescentes e jovens de 
12 a 21 anos sob medi-
das socioeducativas, po-
pulação privada de liber-
dade e funcionários do 
sistema prisional.
 A terceira e úl-
tima fase da campanha 
será de 11 de maio a 5 de 
junho e será dividida em 
duas etapas. Do dia 11 
a 17 vai vacinar crianças 
de 6 meses a 6 anos in-
completos, pessoas com 
deficiência, professores, 
gestantes e puérperas. 
De 18 de maio até o final 
da fase, serão vacinados 
os professores de esco-
las públicas e privadas e 
adultos de 55 a 59 anos.

PREOCUPAÇÃO 
CONSTANTE

 “A gripe é uma 
preocupação constante 
da Vigilância Epidemio-
lógica do Paraná e, neste 
momento em que vive-
mos a pandemia da Co-

vid-19, o alerta se intensi-
fica, chamando a atenção 
especialmente para a im-
portância da vacinação 
contra a gripe”, afirma o 
secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto.
 A vacina da gripe 
não evita a infecção pelo 
coronavírus, mas é es-
pecialmente importante 
porque protege a pessoa 
principalmente da con-
taminação e de quadros 
respiratórios mais graves 
e internamentos relacio-
nados aos vírus da In-
fluenza.
 Apesar de não 
apresentar aumento nos 
casos confirmados espe-
cificamente de Influenza, 
o boletim informa 3.522 
casos notificados de Sín-
drome Respiratória Agu-
da Grave, com aumento 
de 482 notificações em 
relação à semana ante-
rior. São casos notifica-
dos por vários outros ví-
rus.

PARCERIAS
 Para toda a cam-
panha, que é nacional, 

foram adotadas estra-
tégias para a vacinação 
chamada de “extramu-
ros”, que acontece fora 
das salas de vacinação, 
organizadas pelas secre-
tarias Municipais de Saú-
de.
 “Foi uma estraté-
gia adotada para se evitar 
a formação de filas nas 
salas de vacinação, que 
são ambientes fechados. 
Os municípios estão pro-
movendo a vacinação em 
locais mais abertos, em 
parceria com empresas 
e instituições, buscando 
vacinar o maior público 
possível”, destacou a co-
ordenadora de Vigilância 
Epidemiológica da Se-
cretaria da Saúde, Acácia 
Nasr.
 A parceria que 
acontece com postos de 
combustível é um exem-
plo, os postos Shell estão 
vacinando motoristas em 
vários municípios, como 
Araucária, São José dos 
Pinhais, Laranjeiras, e 
Guarapuava.
Fonte: http://www.aen.pr.gov.br

Como cuidar da sua 
máscara de tecido

APRENDENDO A CUI-
DAR.

 Mais um dia de 
luta contra o novo Co-
ronavírus e como esta-
mos agindo diante desta 
fase? Como estamos nos 
prevenindo? Estamos fa-

zendo o uso correto das 
máscaras?
 Você deve usar 
a máscara de pano, toda 
vez que for sair de casa, 
para prevenção do coro-
navírus. Tão importante 
quanto usar a máscara é 

tomar os devidos cuida-
dos com ela. Confira as 
dicas e use sua máscara.
 Lembre-se: deixe 
as máscaras profissio-
nais, como a cirúrgica e 
a N95, para os profissio-
nais da saúde.

Fonte: https://www.facebook.com/PrefeituradePrimeirodeMaio/

Governador sanciona lei que revisa 
quadro funcional do Estado

 O governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior sancionou nes-
ta quarta-feira (06) a lei 
20.199/20 que atualiza 
o quadro funcional do 
Estado. A medida extin-
gue, ao vagar, cargos 
da administração que já 
não se justificam. O texto 
prevê ainda que algumas 
atividades podem ser 
executadas de maneira 
indireta – por meio de 
sistemas informatizados, 
por exemplo.
 A lei também es-
tabelece que há funções 
que podem ser realiza-
das por terceiros porque 
não envolvem tomada de 
decisão ou atuação es-
tratégica e, por consequ-
ência, não precisam ser 
executadas por servido-
res públicos de carreira.
 A nova legisla-
ção é mais um passo no 
processo de moderniza-
ção da máquina pública, 
iniciada no ano passado 
com o corte do número 
de secretarias, fusão de 
autarquias e eliminação 
de cargos comissiona-
dos.
 A proposta foi 
fruto de um amplo debate 

entre técnicos de várias 
secretarias e busca ex-
tinguir cargos acessórios, 
meramente burocráticos 
ou que, pela evolução 
do serviço público, estão 
deixando naturalmente 
de ser necessários.
PROFISSIONALIZAÇÃO 
 A medida propõe 
a manutenção de funções 
públicas de nível superior 
e de nível médio, desde 
que estritamente técni-
cas. O objetivo é ampliar 
a profissionalização da 
gestão pública, tornando
-a mais eficiente e menos 
burocrática.
 Após o trabalho 
de revisão, verificou-se 
que algumas atividades 
para as quais ainda exis-

tem cargos públicos po-
dem ser executadas de 
maneira indireta.
 A lei não atinge 
os atuais servidores e 
nem implica na perda de 
direitos de quem ocupa 
os cargos. Há previsão 
expressa no sentido de 
que não haverá prejuízo 
aos servidores que já in-
tegram o quadro. A extin-
ção dos cargos acontece-
rá quando eles vagarem, 
sem comprometer os 
direitos dos atuais ser-
vidores que atualmente 
ocupam as vagas.
 Com a extinção 
de funções que já não 
são mais compatíveis 
com a atual formatação 
do Executivo, o Estado 

pode centralizar esforços 
na execução das ativida-
des estratégicas, promo-
vendo a economicidade 
e aplicação racional dos 
recursos.

PRECEDENTES
 A medida encon-
tra respaldo nacional-
mente, uma vez que o 
próprio Superior Tribunal 
Federal já se manifestou 
a favor da terceirização 
em atividades auxiliares 
que, segundo o STF, pro-
move o “aprimoramento 
de tarefas pelo aprendi-
zado especializado; (ii) 
economias de escala e 
de escopo; (iii) redução 
da complexidade organi-
zacional”.
Fonte: http://www.aen.pr.gov.br


