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           Trabalho das equipes 
da Saúde fará com que todos os 
paranaenses sejam imunizados

 A equipe da Secre-
taria de Estado da Saúde 
tem exercido papel funda-
mental na logística que per-
mite a chegada de insumos 
preparatórios para a cam-
panha de vacinação contra 
a Covid-19. A afirmação foi 
feita pelo governador Car-
los Massa Ratinho Junior, 
no Centro de Medicamen-
tos do Paraná (Cemepar), 
em Curitiba, na quarta-feira 
(13).
 “Sem esses profis-
sionais o medicamento não 
chegaria aos hospitais. É 
o que vai acontecer agora: 
sem eles não teria como a 
vacina chegar aos 399 mu-
nicípios do Paraná para que 
todos os paranaenses se-
jam imunizados”, enfatizou 
o governador.
 “É um exemplo de 
organização e seriedade. 
A máxima no Estado é que 
precisamos fazer a melhor 
aquisição possível, seja de 
um equipamento caro ou de 
uma luva ou seringa. E isso 
vem ocorrendo aqui no Pa-
raná desde o início da pan-
demia, em março”, afirmou 
Ratinho Junior. Ele também 
fez um agradecimento pela 
dedicação dos profissionais 
da saúde envolvidos em 
toda a linha de frente do 
combate ao novo coronaví-

rus.
 Como o Paraná vai 
seguir o Plano Nacional de 
Imunização (PNI) elaborado 
pelo Governo Federal, a ex-
pectativa é que o processo 
de imunização possa co-
meçar ainda neste mês. É 
no Cemepar que o Estado 
armazena seringas, agu-
lhas, máscaras, aventais e 
demais itens necessários 
para a imunização. Ape-
nas em relação a seringas 
e agulhas o Paraná conta 
com 11 milhões de unidade. 
Número que saltará para 27 
milhões nos próximos dias 
após nova rodada de com-
pras.
 Ratinho Junior re-
forçou que o Paraná pas-
sou a ser referência para o 
País na compra de equipa-
mentos e insumos usados 
no tratamento da doença. 
Lembrou que o Estado con-
seguiu pagar o valor mais 
baixo por respiradores: R$ 
40 mil a unidade. Segundo 
a pesquisa do G1, houve 
compra de respiradores por 
até R$ 226 mil a unidade, 
em outros estados.
 “Tivemos exem-
plos ruins em outros esta-
dos, com alguns escândalos 
mesmo diante de uma crise 
de saúde tão grave. Por isso 
precisamos ressaltar a com-

petência e seriedade dos 
profissionais, servidores do 
Estado. Gente que dedicou 
uma vida profissional inteira 
para cuidar da saúde do Pa-
raná”, afirmou Ratinho Ju-
nior. “Tenho muito orgulho, 
como paranaense e como 
governador, de poder traba-
lhar com uma equipe como 
essa”.
 Secretário de Es-
tado da Saúde, Beto Preto 
ressaltou que é essa exper-
tise técnica do grupo que 
fará com que a vacina con-
tra a Covid-19, tão logo seja 
liberada pela Anvisa, come-
ce a ser aplicada em até 72 
horas nos paranaenses que 
integram o grupo prioritário.
 A base é formada 
por cerca de 90 mil profis-
sionais da área da saúde 
que atuam na linha de fren-
te do combate à Covid-19, 
10 mil índios acima de 18 
anos mapeados em comu-
nidades isoladas de 30 mu-
nicípios do Estado e 10 mil 
idosos institucionalizados 
em asilos e casas de repou-
so.
 Segundo Beto 
Preto, o planejamento da 
Secretaria da Saúde pre-
vê que aproximadamente 
4 milhões de paranaenses 
recebam a primeira dose da 
vacina até maio – de acor-

do com a estimativa mais 
recente do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) o Paraná tem 
11.516.840 habitantes. “O 
Paraná será imunizado por 
completo, muito por con-
ta da experiência desses 
profissionais que formam a 
saúde do Estado”, afirmou o 
secretário.

ORIENTAÇÕES
 A Controladoria-
Geral do Estado (CGE) 
elaborou orientações a 
servidores sobre a atuação 
durante a pandemia, na 
área administrativa. Ainda 
em abril do ano passado, a 
CGE expediu a Resolução 
30/2020, com recomenda-
ções para órgãos e entida-
des da administração pú-
blica quanto à dispensa de 
licitação para as compras 
emergenciais.
 Em seguida, foi 
divulgado o Guia para Con-
tratações Emergenciais – 
Covid-19, sobre aquisições 
de bens, serviços, inclusive 
de engenharia, e insumos 
de saúde, com dispensa de 
licitação. Esse material e 
outras orientações podem 
ser acessados na página da 
CGE, na aba Covid-19, ou 
no site coronavirus.pr.gov.
br, na aba de transparência.

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


