
 Total Redução:                            40.000,00
 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  21 de julho de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 5128/2021
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, 
NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
 CONSIDERANDO, o contido no artigo 117 da Lei n°. 183/1994, onde as férias 
somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna ou 
por motivo de superior interesse público;
 CONSIDERANDO, o interesse público e por imperiosa necessidade de serviço, 
conforme ofício nº. 095/20221, do Procurador Jurídico deste município;
 R E S O L V E:
 Art. 1º Suspender as férias regulamentares do servidor público municipal 
abaixo relacionado, a contar de 19/07/2021.
 MAT. SERVIDOR  CARGO
 401714 Fernando Gimenes Luz Advogado
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 19 de julho de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 5.127, DE 19 DE JULHO DE 2021
 Concede Licença para Desempenho de Mandato Classista.
 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, 
 R E S O L V E:
 Art. 1º Fica concedido à servidora APARECIDA BENITO PEREIRA, matrícula 
nº. 401053, portadora da cédula de identidade RG n°. 4.065.752-5 SSP/PR, ocupante do 
cargo de Auxiliar de Serviços Administrativos, referência salarial “76” grupo ocupacional 
administrativo, do Plano de Cargos e Salários dessa municipalidade, Licença para Desem-
penho de Mandato Classista, à disposição do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 
de Primeiro de Maio – SISMUPM, no período de 19 de julho de 2021 a 16 de junho de 2026, 
de conformidade do artigo 131 da lei nº. 183/1994.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, 
 Em 19 de julho de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 5131/2021
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, 
NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
 CONSIDERANDO, o contido no artigo 117 da Lei n°. 183/1994, onde as férias 
somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna ou 
por motivo de superior interesse público;
 CONSIDERANDO, o interesse público e por imperiosa necessidade de serviço, 
conforme comunicado, da Secretaria de Fazenda, de 20/07/2021;
 R E S O L V E:
 Art. 1º Suspender as férias regulamentares do servidor público municipal 
abaixo relacionado, a contar de 22/07/2021.
         MAT.            SERVIDOR            CARGO
         403681            Arildo Alexandre Vedovati Garcia                  Técnico em Contabilidade
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.                                                                      
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 20 de julho de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº. 5132/2021
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, 
NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E À VISTA DO 
REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB Nº. 1464/2021, DE 21/07/2021
 R E S O L V E:
 Art. 1º Conceder 120 (cento e vinte) dias de licença maternidade, de 17/07/2021 
a 13/11/2021, de conformidade com a Constituição Federal, a VANIA MARIA DA SILVA DE 
MORAIS, matricula nº. 101512, portadora da cédula de identidade RG nº. 9.716.379-0 SSP/
PR, CPF nº. 072.973.129-40, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.                                                                      
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 21 de julho de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2021

 A Pregoeira e membros da equipe de apoio, comunicam aos interessados na 
Licitação acima identificada que esta foi declarada DESERTA.
 Primeiro de Maio/PR, 26 de julho de 2021.

Renata Gomes Fernandes
Pregoeira

Marta de Cássia E. Vieira             
Membro

Daiane Maris Rodrigues Gelain   
Membro

SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
26/07/21..................R$ 152,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
26/07/21..................R$ 95,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
26/07/21..................R$ 84,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Uma frente fria avança mais ao sul do 
país nesta segunda-feira. No Paraná 
de forma geral, esquenta um pouco 
mais até o período da tarde, com ven-
tos que se intensificam, variando de 
moderados a ocasionalmente fortes.
Mínima:  12°C em Curitiba
Máxima: 29°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Nova remessa de 649 mil vacinas contra a Covid-19 chega 
a partir desta terça ao Paraná

 O Paraná começa a receber nesta terça-feira 
(27) uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19. 
As 649.420 doses foram divididas pelo Ministério da 
Saúde em quatro remessas diferentes. A primeira, com 
170.000 imunizantes da CoronaVac (Instituto Butantan/
Sinovac), chega no Aeroporto Afonso Pena, em São 
José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, 
às 12h35 (voo AD 4830).
 Logo em seguida, às 12h50 (voo LA 3762), 
ocorre o desembarque de outras 63 mil doses da 
Covishield, da AstraZeneca – parte integrante do lote 
encaminhado ao País pelo consórcio Covax Facility. 
O conjunto será complementado às 20h05, com mais 
298.250 imunizantes, também da AstraZeneca, essas 
enviadas diretamente pelo governo federal (voo AD 
4078).
 Por fim, as 118.170 vacinas da Comirnaty, pro-
duzida pela Pfizer/BioNTech, tem previsão de chegada 

para as 19h10 de quarta-feira (28), no voo LA 4721.
 De acordo com a orientação do Ministério 
da Saúde, o lote inclui cerca de 130 mil doses para a 
primeira aplicação, o que deve garantir o avanço da 
campanha de imunização por idade no Estado. As de-
mais são destinadas a grupos prioritários imunizados 
no primeiro semestre, com a conclusão do ciclo vacinal.
 Assim que chegarem ao Estado, os imunizan-
tes serão recebidos e separados pela Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa), no Centro de Medicamentos 
do Paraná (Cemepar), em Curitiba, para serem distri-
buídos rapidamente para as 22 Regionais que formam 
o sistema público de saúde do Paraná.
 O objetivo da Sesa é aplicar pelo menos a pri-
meira dose em 80% da população com mais de 18 anos 
no Paraná até o final de agosto. O restante da população 
adulta será imunizado até o final de setembro.

VACINÔMETRO
 De acordo com o Vacinômetro do Sistema 
Único de Saúde (SUS), o Paraná é o quinto estado que 
mais vacinou contra a Covid-19 em números absolu-
tos. Foram administradas 7.539.214 aplicações até a 
manhã desta segunda-feira (26), atrás apenas de São 
Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do 
Sul. Dessas, 5.503.664 são relativas à primeira dose 
(63,1% da população vacinável) e 2.035.550 doses 
únicas ou segundas doses  
(23,3%).
 As cidades com 
índices mais altos de 
imunização são Curiti-
ba (1.322.290), Londrina 

(386.429), Maringá (367.419), Cascavel (225.607) e 
Ponta Grossa (197.316).
 Já em relação à quantidade da população, se-
gundo levantamento da Sesa, os destaques são Pontal 
do Paraná (76,54%), Maringá (75,80%), Guaraqueçaba 
(69,17%), Barra do Jacaré (69,09%) e Santa Cecília do 
Pavão (68,73%) na primeira dose. Miraselva (26,15%), 
Pontal do Paraná (25,85%), Barra do Jacaré (25,52%), 
Terra Roxa (25,13%) e Pontal do Paraná (24,98%) 
na segunda dose e Porto Vitória (9,85%), Itaperuçu 
(8,82%), Siqueira Campos (8,71%), Sertanópolis 
(8,17%) e Manoel Ribas (7,07%) na dose única.

Quarta convocação do Vestibular 2021 
da UEL sai nesta terça-feira

 A UEL divulga nesta terça-feira (27) a quarta 
convocação de candidatos do Vestibular 2021. O 
resultado será divulgado a partir do meio-dia, no site 
da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops). Os 
aprovados deverão fazer a pré-matrícula já nesta terça-
-feira, a partir das 14 horas, de forma virtual, no Portal do 
Estudante de Graduação. O prazo para efetivação da 
pré-matrícula termina quarta-feira, dia 28, às 23h59min.
 Para a pré-matrícula o candidato convocado 
deve, obrigatoriamen-
te, preencher eletroni-
camente e imprimir os 
formulários respectivos 
e, ainda, fazer o upload 
da documentação exigida. 
Em virtude da pandemia 
do novo coronavírus, os 
documentos devem ser 
enviados por meio digital 
à Pró-reitoria de Gradua-
ção (Prograd) ao invés de 
serem postados, como em 
anos anteriores. O prazo 
para envio da documenta-
ção termina dia 29.
 No Portal do Es-
tudante de Graduação 
também é possível acom-
panhar a situação da pré-

-matrícula e fazer a reimpressão de documentos. 
Outro recurso útil é o Manual de Pré-matrícula, que 
auxilia o candidato, pois contém passo a passo do 
processo.
 A última convocação divulgada pela COPS 
(3ª convocação) trouxe lista com 34 candidatos con-
vocados em 21 cursos de graduação. O calendário 
completo das datas do Vestibular 2021 pode ser 
acessado no site da COPS. Fonte: www.aen.pr.gov.br

             Estado finaliza compra 
emergencial de insulina; distribuição às 

regionais de saúde já começou
 A Secretaria es-
tadual da Saúde (Sesa) 
realizou uma compra emer-
gencial de 38 mil canetas 
do medicamento Insulina 
Análoga de Ação Rá-
pida, que faz parte do 
elenco do grupo 1A do 
Componente Especia-
lizado da Assistência 
Farmacêutica (Ceaf), de 
aquisição centralizada 
pelo Ministério da Saú-
de. O medicamento co-
meçou a ser distribuído 
para as 22 Regionais de 
Saúde do Paraná nesta 
segunda-feira (26).
 “É um medi-
camento de extrema 
importância para o tra-
tamento dos pacientes que 
sofrem da diabetes tipo 1. 
Ficar sem a insulina pode 
gerar graves complica-

ções para a saúde. Para 
minimizar essa falta e de-
vido ao atraso de entrega 
por parte do Ministério, 
iniciamos esse processo 

emergencial de compra”, 
afirmou o secretário de 
Estado da Saúde, Beto 
Preto.

 "Até esta quarta-
-feira as 22 Regionais de 
Saúde já estarão com o 
medicamento para ser 
disponibilizado aos pa-

cientes", acrescentou.
 A compra emer-
gencial, no valor de R$ 
1,08 milhão, vai suprir a 

demanda do Estado por 30 
dias. A Sesa segue cons-
tantemente solicitando a 
previsão de envio de nova 
remessa, mas o Ministério 

da Saúde ainda não 
confirmou a data de 
entrega.
 O medicamento 
começou a faltar nas 
farmácias nacionais no 
mês passado. A insulina 
é usada quando o pân-
creas para de produzir o 
hormônio. Nesse caso, 
a caneta de insulina 
rápida é companhia ha-
bitual e necessária para 
manter os níveis de gli-
cose estáveis depois da 
ingestão de alimentos. 

Por isso, é aplicada antes 
das refeições, e faz efeito 
em torno de meia hora.

Fonte: www.aen.pr.gov.br


