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Redução do isolamento social 
aumenta  atendimento a traumas
 O Complexo Hospita-
lar do Trabalhador (CHT) fez 
um balanço dos atendimentos 
desde o início da pandemia da 
Covid-19 até o final de maio e 
registrou um aumento preocu-
pante no número de traumas 
atendidos na última semana 
deste mesmo mês. De acordo 
com a Secretaria de Estado da 
Saúde, a redução no isolamen-
to domiciliar tem contribuído 
para o aumento de casos. O 
local é referência para atendi-
mentos a acidentes de trânsito, 
de trabalho e ferimentos por ar-
mas, entre outros.
 No final de março – 
quando surgiram os primeiros 

casos de Covid-19 confirma-
dos no Paraná – os atendimen-
tos a traumas na instituição de 
saúde caíram de 1.740 por dia 
para 392/dia. Já na última se-
mana de maio o número subiu 
para 789 atendimentos por dia.
 “Os dados apresen-
tados mostram, infelizmente, 
parte do reflexo do descum-
primento das medidas de iso-
lamento domiciliar e distancia-
mento social. Este aumento é 
preocupante, visto que sobre-
carrega os serviços de saúde 
que, mais do que nunca, pre-
cisam estar disponíveis para 
atendimentos a casos suspei-
tos ou confirmados de coro-

navírus”, disse o secretário de 
Estado da Saúde, Beto Preto.
 “Estamos vendo um 
aumento de circulação de pes-
soas em todo o Paraná. Sabe-
mos que datas comemorativas 
e feriados tendem a atrair a 
população para sair de casa. O 
momento, no entanto, é de res-
trição. Precisamos tomar medi-
das agora para que em breve 
tudo possa voltar ao normal”, 
acrescentou o secretário.
 COVID-19 – O nú-
mero de casos confirmados 
de coronavírus neste período 
também é alarmante. Em 31 
de março, o boletim referente 
ao monitoramento da doença 
apontava 179 casos confirma-
dos no Paraná. Dois meses de-
pois, em 31 de maio, o informe 
registrou 4.687 confirmações, 
um aumento de 2.518%. Nes-
ta segunda-feira (08), os casos 
confirmados já ultrapassam a 
casa dos 7 mil.
 “Este aumento pro-
gressivo nos atendimentos em 
Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI’s) por acidentes domésti-
cos, de trânsito, arma branca e 
arma de fogo, somados à pan-
demia que enfrentamos, é ex-

tremamente preocupante de-
vido à ocupação destes leitos 
entre os pacientes”, informou 
o diretor-superintendente do 
CHT, Geci Labres de Souza.
 Ele destacou que é 
importante que as pessoas 
que possam ficar em casa con-
tinuem respeitando o isolamen-
to domiciliar. “Ainda estamos 
com aumento no numero de 
casos da doença e agora, com 
o crescimento de atendimentos 
de traumas, os serviços ficam 
sobrecarregados”, completou o 
diretor.
 Segundo o secretário, 
o reforço do isolamento domici-
liar deve ser mantido para que 
ocorra a diminuição da circula-
ção do vírus e também a que-
da de acidentes que podem ser 
evitados.
 “Precisamos que a po-
pulação entenda a importância 
de ficar em casa. Um jantar 
na casa de um amigo pode 
resultar em muito mais coisas 
do que somente a quebra da 
quarentena. A orientação do 
isolamento tem por objetivo 
principalmente a preservação 
da vida humana”, ressaltou.

Fonte: aen.pr.gov.br

Tecpar cria solução para assegurar 
qualidade de máscaras profissionais

 O Instituto de Tecno-
logia do Paraná (Tecpar) de-
senvolveu uma nova solução 
tecnológica que fortalece as 
ações do Governo do Estado 
no combate à pandemia da 
Covid-19. O serviço avalia a 
qualidade de máscaras de 
proteção descartáveis desti-
nadas ao uso da população, 
a fim de assegurar que o 
produto atende às normati-
vas de saúde e segurança.
 A metodologia é ex-
clusiva e foi desenvolvida 
pela equipe técnica do Te-
cpar, com a contribuição de 
profissionais de diversas 
áreas. Os ensaios são desti-
nados às indústrias fabrican-
tes de produtos para saúde, 
ao atendimento a editais de 
prefeituras que estão adqui-
rindo o produto para seus 
servidores e, ainda, para po-
pulação em geral, associa-
ções de costureiras e outros 
fabricantes da indústria têx-
til.
 O diretor-presidente 
do Tecpar, Jorge Callado, 
afirma que o serviço se soma 
às demais iniciativas do ins-
tituto para colaborar no en-
frentamento da pandemia, 
além de apoiar empreende-
dores que estão expandindo 
ou abrindo novas frentes de 
negócio neste período.
 “O Tecpar, por meio 
do Centro de Tecnologia de 
Materiais, pesquisou for-
mas para atender à deman-
da crescente por aquisição 
de máscaras de segurança 
que tivessem a sua eficácia 
comprovada. Esta pesquisa 
resultou em um documento 
com todo o levantamento 

técnico e de infraestrutura 
para desenvolver o serviço 
de avaliação de máscaras 
profissionais”, explica.

METODOLOGIA
 Para embasar a 
análise, a equipe do Centro 
de Tecnologia de Materiais 
construiu critérios técnicos 
a partir da Nota Normativa 
22/2020 da Secretaria de 
Estado da Saúde, que orien-
ta sobre a confecção e uso 
de máscaras para popula-
ção em geral. O documento 
estabelece parâmetros míni-
mos que as máscaras para 
uso geral deveriam alcançar 
para serem comercializadas 
e chegarem ao patamar mí-
nimo exigível para proteger 
a população.
 Também foram uti-
lizadas outras normativas 
da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), 
como a que trata das espe-
cificações para máscaras 
cirúrgicas para profissio-
nais da saúde (ABNT-NBR 
15052).
 A partir destes parâ-
metros foi estabelecida uma 
série de ensaios físicos que 
verificam itens como a resis-
tência à temperatura, tração 
das amarras e fixadores, 
determinação da gramatura 
e tipo do tecido, presença 
e quantidade de metais no 
tecido, fixação das alças ou 
elásticos e clipe nasal.
 Em seguida, é feita 
a análise da dimensão, com-
primento e largura da más-
cara, que deve cobrir o nariz 
e a boca do usuário, além de 
ter um ajuste facial apropria-
do. Também são verificadas 

as alças ou elásticos, que 
precisam ter um comprimen-
to mínimo, e o clipe nasal, 
que não deve projetar-se 
para fora da máscara.

PROTEÇÃO
 No Paraná é obriga-
tório o uso das máscaras em 
ambientes de uso coletivo, 
públicos e privados, desde 
28 de abril. De acordo com 
o decreto estadual, a popu-
lação deve utilizar, preferen-
cialmente, máscaras de teci-
do confeccionadas de forma 
artesanal ou caseira, confor-
me as orientações da Secre-
taria de Estado da Saúde.
 As máscaras são de 
uso individual, sendo vedado 
o compartilhamento, inclusi-
ve entre pessoas da mesma 
família. As máscaras cirúrgi-
cas e do modelo N95/PFF2 
devem ser priorizadas para 
uso dos profissionais em 
serviços de saúde. O ideal é 
que a população não compre 
para evitar que o item esgote 
no mercado.

AÇÕES NA PANDEMIA
 Neste ano atípico 
por conta da pandemia da 
Covid-19, o Tecpar con-
centrou seus esforços para 
apoiar o Paraná no enfrenta-
mento do coronavírus. Entre 
essas ações estão a instala-
ção de uma planta para pro-
duzir dois tipos de alcoóis 
– etílico 70% e o etílico 80% 
glicerinado – ambos reco-
mendados para assepsia de 
mãos. A primeira remessa foi 
entregue à Secretária de Es-
tado da Saúde no início de 
abril para abastecimento de 
profissionais da área.
 Além disso, o Tecpar, 

em parceria com a Fiocruz e 
o Instituto de Biologia Mole-
cular do Paraná (IBMP), im-
plantou em caráter emergen-
cial a Unidade de Apoio para 
Diagnóstico da Covid-19, em 
abril, para atender à deman-
da pelos testes moleculares, 
com a instalação do labora-
tório no Parque Tecnológico 
do Tecpar, no Câmpus CIC. 
Com a estrutura, a unidade 
se tornou referência no diag-
nóstico molecular para a Re-
gião Sul.
 O Tecpar é partíci-
pe do consórcio tecnológico 
fundador do IBMP, tendo em 
sua composição ainda a Su-
perintendência Geral de Ci-
ência, Tecnologia e Ensino 
Superior do Estado e a Fio-
cruz.
 Para enfrentar o co-
ronavírus, o Tecpar elaborou 
relatórios com o objetivo de 
auxiliar empresários e em-
preendedores que queiram 
desenvolver novos produtos 
para o enfrentamento da do-
ença. Os documentos orga-
nizam informações para pro-
duzir e registrar respiradores 
artificiais e ventiladores pul-
monares e para o uso de sa-
nitizantes para esterilização 
do coronavírus.
 Em outra frente, para 
apoiar empresas e empreen-
dedores que têm projetos 
com foco no enfrentamento 
da pandemia da Covid-19, 
com Pesquisa e Desenvol-
vimento (P&D) em conjunto 
com o Tecpar, a Incubadora 
Tecnológica do Tecpar (In-
tec) abriu edital para sele-
cionar novas propostas.

Fonte: aen.pr.gov.br

Decreto  nº 4950/2020 de 08/06/2020
 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.
O Prefeito Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que 
lhe foram conferidas pela Lei  Orçamentária nº 729/2019 de 16/12/2019.
 Decreta:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o  Adicional Suplementar, no Orçamento Geral 
do Município, no valor de R$ 31.456,00 (trinta e um mil quatrocentos e cinqüenta e seis reais), destinado 
ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
 Suplementação
 07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 07.002.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 07.002.12.361.0002.6.303. MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, PRÉ 
   ESCOLA, EJA E ESPECIAL
  151 - 3.1.90.11.00.00 01104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
   CIVIL                          11.321,00
 10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE
 10.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.003.10.301.0011.2.313. ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS)
  309 - 3.1.90.13.00.00 01303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS     1.231,00
 10.003.10.301.0011.2.314. ATENÇÃO BÁSICA -  PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) e 
   PMAQ
  320 - 3.1.90.13.00.00 01303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS    2.594,00
 10.003.10.301.0011.2.315. ATENÇÃO BÁSICA – SAÚDE BUCAL
  330 - 3.1.90.13.00.00 01303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS        434,00
 10.003.10.304.0011.2.320. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIASUS
  734 - 3.1.90.11.00.00 01303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
   CIVIL         853,00
 10.003.10.305.0011.2.321. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIGIASUS
  783 - 3.1.90.11.00.00 01303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
   CIVIL       7.760,00
  758 - 3.1.90.13.00.00 01303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS         621,00
 11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 11.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 11.003.08.244.0014.2.324. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBFI, PPAS, IGDBOLSA, 
   PROG. ATEND. A FAMÍLIA, CRAS, SCFV
 479 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
   CIVIL       6.642,00
 Total Suplementação:                            31.456,00
 Artigo 2º - Para Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, 
conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº  4.320/64.
 Redução
 05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 05.002.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO
 05.002.04.122.0002.2.306. SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO
  71 - 3.1.90.04.00.00 01000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD   6.642,00
 07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 07.002.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 07.002.12.361.0002.6.303. MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, PRÉ 
   ESCOLA, EJA E ESPECIAL
  186 - 4.4.90.52.00.00 01104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   11.321,00
 10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE
 10.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.003.10.301.0011.2.311. ATENÇÃO BÁSICA - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES 
   BÁSICAS DE SAÚDE
  285 - 3.3.90.30.00.00 01303 MATERIAL DE CONSUMO                         13.493,00
 Total Redução:                             31.456,00
 Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na da publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio Paraná, em  08 de junho de 2020.

Decreto  nº 4951/2020 de 08/06/2020
 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.
O Prefeito Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que 
lhe foram conferidas pela Lei  Orçamentária nº 729/2019 de 16/12/2019.
 Decreta:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Adicional Suplementar, no Orçamento Geral 
do Município, no valor de R$ 152,00 (cento e cinqüenta e dois reais), destinado ao reforço das seguintes 
Dotações Orçamentárias.
 Suplementação
 10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE
 10.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.003.10.302.0011.2.317. MAC - PROGRAMA DO SAMU
  810 - 3.3.90.30.00.00 03496 MATERIAL DE CONSUMO       152,00
 Total Suplementação:          152,00
  Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do créd pelo artigo anterior, na forma do dispos-
to pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Superavit Financeiro;
 Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na da publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio Paraná, em  08 de junho de 2020.

Decreto  nº 4952/2020 de 08/06/2020
 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.
 O Prefeito Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e das que lhe foram conferidas pela Lei  Específica nº 742/2020 de 17/03/2020.
 Decreta:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Adicional Suplementar, no Orçamento Geral 
do Município, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações 
Orçamentárias.
 Suplementação
  15.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA
 15.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA
 15.002.15.451.0010.2.331. SECRETARIA DE OBRAS E ENGENHARIA
 844 - 4.4.71.70.00.00 31015 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 
   PÚBLICO                        100.000,00
 Total Suplementação:                        100.000,00
  Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do créd pelo artigo anterior, na forma do dispos-
to pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Superavit Financeiro;
 Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na da publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio Paraná, em  08 de junho de 2020.


