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          Vacinação no Paraná começará 
em janeiro, alinhada ao plano nacional

	 O	 governador	 Carlos	 Massa	 Ratinho	 Junior	 afirmou	
nesta	 quinta-feira	 (7),	 em	 visita	 à	 Fundação	 Oswaldo	 Cruz	
(Fiocruz),	no	Rio	de	Janeiro,	que	a	vacinação	no	Paraná	deve	
começar	 em	 janeiro	 em	 profissionais	 de	 saúde	 e	 comunida-
des	indígenas	isoladas.	A	campanha	respeitará	os	critérios	do	
Plano	Nacional	 de	Operacionalização	da	Vacinação	contra	a	
Covid-19	e	as	doses	que	ingressarem	no	Programa	Nacional	
de	Imunização	(PNI).
	 “O	Ministério	da	Saúde	tem	anunciado	que	a	partir	do	
dia	20	começa	essa	campanha	de	imunização	em	todo	o	terri-
tório nacional”, ressaltou Ratinho Junior.
	 Ele	destacou	que	haverá	inclusive	doses	do	imunizan-
te	desenvolvido	pela	Universidade	de	Oxford	e	pelo	Laborató-
rio	AstraZeneca,	e	que	no	Brasil	está	sob	responsabilidade	da	
Fiocruz.	 “Foi	 uma	agenda	muito	 importante	 para	 conhecer	 a	
área	técnica	e	a	preparação	da	produção	da	vacina”,	disse
	 A	Fiocruz	informou	que	o	protocolo	de	uso	emergencial	
do	imunizante	será	entregue	à	Agência	Nacional	de	Vigilância	
Sanitária	 (Anvisa)	nesta	sexta-feira	 (8).	Após	a	aprovação,	o	
Paraná	vai	 receber	parte	de	2	milhões	de	vacinas	que	serão	
importadas	do	Instituto	Serum,	um	dos	centros	da	AstraZeneca	
para	a	produção	da	vacina	na	Índia.	As	doses	deverão	ser	as	
primeiras	aplicadas	no	País,	junto	com	a	Coronavac/Butantan.

PRONTO
	 O	governador	reforçou	que	o	Paraná	respeitará	o	ca-
lendário	nacional	e	está	se	preparando	desde	o	ano	passado	
para	receber,	armazenar,	distribuir	e	 imunizar	milhões	de	pa-
ranaenses	em	2021.	 “O	Paraná	está	pronto.	Temos	agulhas,	
seringas,	 praticamente	 dois	 mil	 pontos	 de	 vacinação	 e	 uma	
logística	pronta	para	os	 imunizantes	chegar	nos	municípios”,	
disse Ratinho Junior.
	 Ele	destacou	ainda	o	processo	de	regionalização	dos	
serviços	de	saúde	 iniciado	ainda	em	2019	e	disse	que	a	Se-
cretaria	 de	 Estado	 de	 Saúde	 já	 trabalha	 esta	 estratégia	 em	
conjunto	com	as	prefeituras	e	as	regionais	há	bastante	tempo.	
“Estamos	reafirmando	esse	modelo	que	é	bem	sucedido.	Te-
remos	toda	a	logística	necessária	para	distribuir	a	vacina	aos	
municípios,	com	todo	o	apoio	necessário”.

HISTÓRICO
	 Ratinho	 Junior	 defendeu	 o	 histórico	 de	 campanhas	
de	vacinação	do	Brasil	e	o	Programa	Nacional	de	Imunização	
(PNI).	“O	País	tem	esse	
ativo,	 independente	 de	
governo.	Sempre	acre-
ditamos	 nessa	 estra-
tégia	 de	 imunização”,	
declarou ele.
 O governador 
disse	que	o	Paraná	está	
se	colocando	à	disposi-
ção	 para	 inclusive	 aju-
dar outros estados. “E, 
agora,	com	essa	visita,	
conhecendo in loco, 
esperamos	 começar	 a	
imunização	 no	 come-
ço	de	2021	para	trazer	
mais	tranquilidade	para	
a	 população”,	 comple-
tou.

	 O	secretário	estadual	de	Saúde,	Beto	Preto,	disse	que	
a	visita	possibilitou	conhecer	de	perto	a	linha	de	produção	pla-
nejada	pela	Fiocruz	e	afirmou	que	o	Estado	tem	uma	parceria	
sólida	com	a	instituição.	“Vamos	vacinar	em	todos	os	municí-
pios	do	Estado.	Estamos	preparados	para	 fazer	uma	grande	
campanha	de	vacinação	no	Paraná”.

FIOCRUZ
 A	Fiocruz	vai	protocolar	o	pedido	de	uso	emergencial	
da	vacina	e,	em	paralelo,	está	encaminhando	o	processo	do	
registro	definitivo.	O	acordo	com	a	farmacêutica	inglesa	prevê	
a	disponibilização	de	254	milhões	de	doses	aos	brasileiros	nos	
próximos	meses,	sendo	210	milhões	em	2021.
	 A	distribuição	será	escalonada	em	2	milhões	de	doses	
em	janeiro,	4,5	milhões	em	fevereiro,	20	milhões	em	março,	26	
milhões	em	abril,	59,9	milhões	até	julho	e	o	restante	no	decor-
rer	do	segundo	semestre.	A	previsão	da	entidade	é	de	que	toda	
a	produção	seja	nacional	até	agosto.
	 “A	pandemia	nos	trouxe	um	desafio	a	mais	e	a	visita	
do	governador	aprofunda	essa	relação	de	sucesso	que	temos	
com	 o	 Paraná.	 Também	 pudemos	 conversar	 sobre	 parceria	
científica,	pesquisas	de	doenças	raras	-	o	que	chamamos	de	
saúde	 pública	 de	 precisão	 -,	 além	 de	 desafios	 em	 ciência	 e	
tecnologia”,	afirmou	a	presidente	da	Fiocruz,	Nísia	Trindade.
	 Segundo	ela,	o	papel	da	entidade	nesse	momento	é	
contribuir	para	o	início	da	vacinação	no	Brasil.	“É	um	trabalho	
amplo	 e	 para	 toda	 a	 população.	 Em	breve	 entregaremos	 as	
primeiras	doses	da	vacina	brasileira,	já	produzida	aqui.	É	uma	
tecnologia	para	o	País,	para	o	SUS,	para	o	programa	de	imu-
nização.	Contribuímos	com	soluções	a	partir	de	ciência.	É	hora	
de	amenizar	o	sofrimento	da	população”,	acrescentou	Nísia.

MANGUINHOS 
	 Na	 visita,	 o	 governador	 Ratinho	 Junior	 conheceu	 o	
espaço	em	Bio-Manguinhos	que	passa	por	reformas	para	ser	
utilizado	para	a	produção	das	primeiras	doses	nacionais	de	Ox-
ford/AstraZeneca.
	 “Estamos	adaptando	uma	área	que	já	existia	e	as	obras	
estão	em	ritmo	acelerado,	com	previsão	de	conclusão	em	mar-
ço.	A	Anvisa	fará	uma	inspeção	e	concederá	o	Certificado	Téc-
nico	Operacional	para	começar	a	produção”,	disse	o	presidente	
da	Bio-Manguinhos,	Mauricio	Zuma.	“Estamos	motivados	para	
trabalhar	de	forma	rápida”.

	 O	 governador	 tam-
bém	 conheceu	 o	 novo	
hospital	 da	 Fiocruz,	
construído	 em	 menos	
de	dois	meses	durante	
a	pandemia.	A	unidade	
é	destinada	a	pacientes	
graves	 contaminados	
pela	 doença.	 Localiza-
do	 em	 Manguinhos,	 o	
Centro	 Hospitalar	 para	
a	 Pandemia	 de	 Co-
vid-19	 –	 Instituto	 Na-
cional de Infectologia 
Evandro	 Chagas	 (INI/
Fiocruz)	recebeu	inves-
timento	 federal	 de	 R$	
184,1	milhões.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
CHAMAMENTO PÚBLICO – 004/2021

	 Termo	Aditivo	de:	Prorrogação	de	Prazo	de	Vigência	de	Contrato.
	 Modalidade:	Chamamento	Público	nº	004/2017.
	 Objeto:	 CREDENCIAMENTO	DE	 PROFISSIONAIS	 PARA	 PRESTAÇÃO	DE	 SERVIÇOS	
JUNTO	AO	PROGRAMA	CRIANÇA	FELIZ	NO	MUNICIPIO	DE	BELA	VISTA	DO	PARAÍSO-PR.
	 Contratante:	Prefeitura	Municipal	de	Bela	Vista	do	Paraíso.
	 Prazo	do	Contrato:	12	(doze)	Meses
	 Início:	04/01/2021
	 Término:	31/12/2021
	 Bela	Vista	do	Paraíso,	04	de	janeiro	de	2021.

Fabrício Pastore
Prefeito Municipal

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO
	 Termo	Aditivo	de:	Reajuste	em	face	de	prorrogação	de	prazo
	 Processo	nº	001/2017	 	
	 Modalidade:	Dispensa	de	Licitação	nº	001/2017
	 Contrato	N.º	001/2017	
	 ID	nº	973
	 Objeto:	 locação	 do	 imóvel	 localizado	 na	Rua	XV	 de	Novembro,	 nº	 169,	 nesta	 cidade	 e	
comarca,	 visando	 atender	 as	 necessidades	 do	Departamento	Municipal	 de	Saúde,	 para	 instalação	 e	
funcionamento	do	CAPS	-	Centro	de	Atenção	Psicossocial.
	 Contratante:	Município	de	Bela	Vista	do	Paraíso/PR
	 Contratado:	Alcides	Eraldo	Sanches	Melhado
	 Prazo	do	Contrato:	12	(doze)	meses.
	 Início:	04/01/2021
	 Término:	03/01/2022
	 Bela	Vista	do	Paraíso,	03	de	janeiro	de	2021

Fabrício Pastore 
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
	 Processo	Administrativo	nº	006/2018
	 Modalidade:	Chamamento	Público	nº	001/2018
	 Objeto:	Chamamento	Público	para	credenciamento	de	Profissionais	da	área	da	Saúde	para	
a	prestação	de	serviços	especializados	de	Saúde,	no	Hospital	Municipal,	Consultórios,	Clínicas,	Unida-
des	Básicas	de	Saúde	e	Programas	Federais,	Estaduais	e	Municipais	de	Proteção	à	Saúde	conforme	
suas necessidades.
	 Contratante:	Prefeitura	Municipal	de	Bela	Vista	do	Paraíso.
	 Contratado:		KELLEN	MENCK	BRUNER
	 Valor	Contratual:	R$4.335,00	(	Quatro	mil	trezentos	e	trinta	e	cinco	reais	)	MENSAIS.
	 Valor	Contratual	TOTAL:	R$	17.340,00	(	dezessete	mil	trezentos	e	quarenta	reais)	.
	 Início	do	Contrato:	04/01/2021
	 Término	do	Contrato:	30/04/2021
	 Vigência:	04	meses
	 Bela	Vista	do	Paraíso	–	Pr.,	04	de	janeiro	de	2021.

Fabrício Pastore
Prefeito Municipal


