
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
10/08/21..................R$ 156,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
10/08/21..................R$ 97,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
10/08/21..................R$ 88,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• O tempo mais seco também deixa 
baixa a umidade relativa do ar. As 
temperaturas apresentarão rápida 
elevação e até faz um pouco de calor 
durante a tarde. 

Mínima:  15°C em Curitiba
Máxima: 30°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 188-2021

 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da 
Prefeita Bruna de Oliveira Casanova e da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Urbanismo, 
Secretaria Municipal de Viação e Transporte, Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria Municipal 
de Recursos Humanos e Administração e Secretaria municipal de Educação, torna público para 
conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar licitação, na modalidade de PREGÃO, 
na forma eletrônico, nas condições fixadas neste edital e seus anexos, no dia 23 de agosto de 2021, 
às 14:00 horas, onde serão recebidas as propostas de preços e habilitação por meio da utilização 
de Recursos da Internet Sistema www.comprasgovernamentais.gov.br. Sendo do tipo Menor Preço 
por item, tendo por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de combustível 
(Etanol, Diesel S10), conforme descrito no Anexo III. O valor máximo estimado é de R$ 844.714,94 
(oitocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos). O 
presente certame licitatório reger-se-á pelas normas contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2.002, Lei nº 13.979/2020, pelo Decreto Municipal nº 2.435/2009, pelo Decreto Municipal nº 
5.027/2020 e pelas disposições fixadas neste Edital, seus Anexos, aplicando-se subsidiariamente, 
no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores. O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços 
eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br e/ou e-mail licitacao@primeirodemaio.pr.gov.br. 
 Primeiro de Maio/PR, 10 de AGOSTO de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
DO TIPO MENOR PREÇO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021
 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização da 
Prefeita Bruna de Oliveira Casanova e da Secretaria Municipal de Saúde, torna público para conheci-
mento de quantos possam interessar que fará realizar licitação, na modalidade de PREGÃO, na forma 
eletrônico, nas condições fixadas neste edital e seus anexos, no dia 26 de agosto de 2021, às 09:00 
horas, onde serão recebidas as propostas de preços e habilitação por meio da utilização de Recursos 
da Internet Sistema www.comprasgovernamentais.gov.br. Sendo do tipo Menor Preço Por Item, tendo 
por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de empresa especializada no 
fornecimento de materiais médicos hospitalares e ambulatoriais. O valor máximo estimado 
é de R$ 209.312,30 (duzentos e nove mil, trezentos e doze reais e trinta centavos). O presente 
certame licitatório reger-se-á pelas normas contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, 
Lei nº 13.979/2020, pelo Decreto Municipal nº 2.435/2009, pelo Decreto Municipal nº 5.027/2020 e 
pelas disposições fixadas neste Edital, seus Anexos, aplicando-se subsidiariamente, no que coube-
rem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. 
O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: www.
comprasgovernamentais.gov.br e/ou e-mail licitacao@primeirodemaio.pr.gov.br. 
 Primeiro de Maio, em 09 de agosto de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
DO TIPO MENOR PREÇO  

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2021 
 A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Estado de Paraná, com autorização 
da Prefeita Bruna de Oliveira Casanova e da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal 
de Educação e Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, tornam público para 
conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar licitação, na modalidade de PREGÃO, 
na forma eletrônico, nas condições fixadas neste edital e seus anexos, no dia 30 de agosto de 2021, 
às 09:00 horas, onde serão recebidas as propostas de preços e habilitação por meio da utilização de 
Recursos da Internet Sistema www.comprasgovernamentais.gov.br. Sendo do tipo Menor Preço Por 
Item, tendo por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de gêneros alimen-
tícios e outros para atender as necessidades das secretarias do poder executivo municipal no 
âmbito do município de Primeiro de Maio. O valor máximo estimado é de R$ 1.643.267,23 (um 
milhão, seiscentos e quarenta e três mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos). 
O presente certame licitatório reger-se-á pelas normas contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2.002, Lei nº 13.979/2020, pelo Decreto Municipal nº 2.435/2009, pelo Decreto Municipal nº 
5.027/2020 e pelas disposições fixadas neste Edital, seus Anexos, aplicando-se subsidiariamente, 
no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores. O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e/ou e-mail licitacao@primeirodemaio.pr.gov.br.  
 Primeiro de Maio, em 09 de agosto de 2021. 

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita 

PORTARIA Nº 5148, DE 03 DE AGOSTO DE 2021
 Designa a servidora Sra. Adriana Ribeiro Ferraz, para acompanhar e fiscalizar a 
execução deste Contrato. 
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e no 
Acórdão nº 1.094/2013 do Tribunal de Contas da União.
 RESOLVE: 
 Art. 1° Fica designado a servidora abaixo relacionado para acompanhar e fiscalizar a execu-
ção do Contrato nº. 56/2021, referente a Inexigibilidade n° 08/2021, firmado com COMPLIANCE PUBLICA 
– CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, CNPJ n° 17.301.855/0001-55, constitui o objeto do presente a 

EXTRATO DO CONTRATO
 DAS PARTES - CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, 
pessoa inscrita no CNPJ 95.561.965/0001-60, possuidora de personalidade judiciaria própria, localizada 
na Rua Dez, n.º 610, CEP: 86.140-000, Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, representada 
VANDER EMANOEL DIAS COELHO, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 7.587.765-0 
expedida pela SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 027.250.189-19, na condição de atual Presidente 
desta Casa de Leis - Biênio 2.021/2.022, residente e domiciliado no Distrito do Ibiací, Rua Principal, S/N, 
Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, CEP: 86.140-000.
 MAPE STORE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI, pessoa jurídica de 
direito privado, portadora do cadastro nacional de pessoa jurídica do ministério da fazenda (CNPJ/MF) 
sob o nº 16.977.345/0001-30, com sede localizada na Rua Paulo Frontin, 274, Centro Ibipora – CEP 
86.200-000, representada por seu/sua proprietário (a) e/ou sócio administrador (a), PATRICIA LOIS 
CASAGRANDE DA SILVA, brasileiro (a), casada, brasileira, inscrito (a) no CPF: 097.996.269-27 e 
portador (a) do RG 12.683.050-5 SSP/PR, residente e domiciliado (a) na Rua Paulo Frontin, 274, 
Centro Ibipora – CEP 86.200-000
 DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS
 1.1 - Este instrumento contratual ter por objeto Aquisição de um computador modelo 
Notebook Acer A515 – 54 – 557C I5 10210U / 8Gb de memoria ram DDR4, com HD SSD com 
capacidade de 256 GB e tela de 15,6” em LED.
 2. DO PREÇO 
 2.1 - O preço para a aquisição do objeto deste contrato é o apresentado na proposta 
da CONTRATADA, devidamente aprovada pelo CONTRATANTE, após a fase de pesquisa mer-
cadológica, sagrou-se vencedor no (s) item (ns) nº (01) do objeto deste contrato, a empresa que 
forneceu o menor valor global do contratual de R$ 4.948,38 (Quatro Mil, Novecentos e Quarenta e 
Oito Reais e Trinta e Oito Centavos)
 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 3.1 – A (s) despesa (s) decorrente (s) da contratação será/serão reconhecida (s) 
contabilmente com a (s) dotação/dotações orçamentária (s) conforme preceitua o artigo 57 da Lei 
8.666/93 e seguintes, informado pelo departamento contábil.
 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
 4.1 - O prazo de vigência do Contrato será de 06 (seis) meses, com início na data da assi-
natura do instrumento contratual, não podendo ser prorrogado conforme art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93.

realização contratação de empresa especializada em assessoria in loco em licitações e contratos.
 I – Fiscal do Contrato: Adriana Ribeiro Ferraz, matrícula n° 401492, portador da cédula 
de identidade RG n°.8.708.778-6, CPF n°.045.965.939-14, ocupante do cargo auxiliar de serviços 
administrativo.  
 Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado deverá:
 I - zelar pelo fiel cumprimento do Contrato, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos 
defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;
 II - Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pela 
CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do Contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;
 III - Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços 
prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.
 Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se. 
 Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, até a data de 90 dias. 
 Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
 Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, PR 
 Em 03 de Agosto de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita 

PORTARIA Nº 5150, DE 10 DE AGOSTO DE 2021
 Designa a servidora Laísne Salgado Chicareli Cremonezi, para acompanhar e 
fiscalizar a execução deste Contrato. 
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e no 
Acórdão nº 1.094/2013 do Tribunal de Contas da União.
 RESOLVE: 
 Art. 1° Fica designada a servidora Laísne Salgado Chicareli Cremonezi, matrícula 
n°.401635, portadora da cédula de identidade RG n°. 9.020.127-1, CPF n°. 066.223.859-12, ocupante 
do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Administrativos, para acompanhar e fiscalizar a execução 
do Contrato, referente a Dispensa n° 30/2021, cujo objeto consiste na contratação do  Consorcio 
Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema – Cismepar.
 I – Contrato de Prestação de Serviços n°. 55/2021, CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DE SAÚDE DO MÉDIO PARANAPANEMA – CISMEPAR, CNPJ n°. 00.445.188/0001-81.
 Art. 2º - Determinar que a fiscal ora designada deverá:
 I - Zelar pelo fiel cumprimento do Contrato, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos 
defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;
 II - Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pela 
CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do Contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;
 III - Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços 
prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.
 Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.
 Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, até a data de 28/09/2021.
 Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
 Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Paraná e Ministério da Justiça discutem novas ações integradas
 A Secretaria de 
Estado da Segurança 
Pública (Sesp) recebeu 
nesta segunda-feira (9) o 
secretário de Operações 
Integradas (Seopi) do Mi-
nistério da Justiça, Alfredo 
de Souza Lima Coelho 
Carrijo. O objetivo da visita 
foi conhecer a estrutura da 
pasta e fazer uma reunião 
técnica para reforçar a in-
tegração com o Paraná. A 
reunião também foi acom-

panhada pelos gestores 
das forças de segurança 
do Estado.
 “A Secretaria da 
Segurança está atenta 
às mudanças e às ações 
que são necessárias para 
termos um fluxo de traba-
lho equilibrado. Por isso é 
importante essa troca de 
expertise, conhecimento 
da logística e integração 
com o Ministério da Jus-
tiça para avançarmos na 

melhoria da segurança e 
dar pronta resposta à so-
ciedade”, destacou o se-
cretário da pasta, Romulo 
Marinho Soares. “Nós es-
tamos sempre dispostos 
a colaborar, mas também 
precisamos de amparo, é 
um ganho a ganho”.
 Para Carr i jo, a 
visita reforçou a integra-
ção entre a Secretaria e 
o Ministério da Justiça, 
pois é uma oportunidade 

para ouvir as sugestões 
e críticas das forças de 
segurança. Importante 
modelo de discussão de 
temáticas relacionadas à 
segurança, possibilita às 
instituições adiantarem-
-se com ações, além de 
manter um foro perma-
nente de discussão unin-
do o que há de melhor na 
segurança.
 “Esse viés de in-
tegração da Seopi vem 
desde a sua criação e os 
resultados falam por si, 
são vistos pelos números 
de prisões e apreensões, 
não só para o órgão fede-
ral, mas para os estados”, 
disse Carrijo. “A integra-
ção entre os órgãos é um 
caminho sem volta, que 
nós esperamos que fique 
cada vez mais forte”.
 Durante a reu-
nião, além de tratativas 
sobre as operações já em 
andamento no Paraná, 
de forma integrada, entre 
elas a Operação Vigia, as 
autoridades discutiram 
ações futuras promovidas 
pelo Ministério da Justiça, 
que incluem planejamento 
e atuação no combate ao 
crime organizado, além de 
ações contra o desmata-
mento e crimes ambien-
tais, com intuito de trazer 
resultados positivos e dar 
pronta resposta à socieda-
de.
 O diretor de Ope-
rações da Seopi, Jerry 
Antunes de Oliveira, falou 
sobre a importância da 
parceria dos Estados e 
destacou a colaboração 

do Paraná na integração 
e nas ações promovidas 
pelo governo federal em 
prol da segurança pública.
 “O nosso  foco 
é trazer soluções para 
que cada estado possa se 
adequar, dentro de suas 
condições para alcançar 
resultados nas ações do 
Ministério da Justiça para 
combater o crime orga-
nizado. No entanto, não 
podemos estar isolados. 
As forças de segurança 
precisam estar integradas 
para identificar e combater 
o crime como um todo. 
E o Paraná tem sido um 
grande parceiro, tem nos 
ajudado nestas ações”, 
afirmou Oliveira.
 Também foram 
apresentadas as ações 
em andamento no Paraná, 
de forma integrada com 
o Ministério da Justiça e 
com a Polícia Federal, 
além de sugestões dos 
gestores de segurança do 
Estado sobre o que pode 
ser feito para intensificar 
a integração com a Seopi 
e, consequentemente, a 
segurança no Estado.

SEOPI
 A Secretaria de 
Operações Integradas é 
um órgão federal vinculado 
ao Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, que 
tem função operacional, 
cuja finalidade é gerir as 
questões relacionadas às 
fronteiras, ao crime organi-
zado e voltadas à integra-
ção entre as forças policiais 
estaduais e federais.
 "A Secretaria está 

há dois anos e meio em 
operação e ainda existem 
lacunas que, aos poucos, 
vamos preenchendo. Por 
isso, precisamos ouvir os 
estados para que possa-
mos alcançar resultados. 
A nossa prioridade é a 
melhoria para a seguran-
ça", destacou o diretor 
Oliveira.

PRESENÇAS
 Também participa-
ram da reunião o delegado 
regional de combate à cor-
rupção e ao crime organi-
zado da Polícia Federal, 
Mozart Person Fuchs; o 
representante da Supe-
rintendência Estadual da 
Agência Brasileira de Inte-
ligência (Abin), Alexandre 
Gaioski; o diretor-geral da 
Sesp, João Alfredo Zam-
pieri; o delegado-geral da 
Polícia Civil, Silvio Jacob 
Rockembach; o subco-
mandante-geral da PM, 
coronel Rui Noé Barroso 
Torres; o comandante-ge-
ral do Corpo de Bombeiros, 
coronel Gerson Gross; o 
diretor-geral da Polícia 
Científica, Luiz Rodrigo 
Grochocki; o diretor do De-
pen, Francisco Alberto Ca-
ricati; a chefe de gabinete 
da Sesp, delegada Luciana 
de Novaes; o assessor 
militar da Sesp, coronel 
Adilson Luiz Correa dos 
Santos; o assessor civil da 
Sesp, delegado Vinicius 
Augusto de Carvalho; e o 
diretor do Departamento 
de Inteligência do Paraná, 
delegado Sivanei Almeida 
Gomes.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, PR 
 Em 10 de agosto de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita 

PORTARIA Nº 5147, DE 03 DE AGOSTO DE 2021
 Designa a servidora Gabriela Pansonato Brandão Souza, para acompanhar e 
fiscalizar a execução deste Contrato. 
 A Prefeita do Município de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e no 
Acórdão nº 1.094/2013 do Tribunal de Contas da União.
 RESOLVE: 
 Art. 1° Fica designada a servidora Gabriela Pansonato Brandão Souza, matrícula n°.401562, 
portadora da cédula de identidade RG n°.9.855.332-0, CPF n°. 068.588.179-21, ocupante do cargo efetivo 
de Contadora, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, referente a Dispensa 29/2021, cujo 
objeto consiste na aquisição de webcam para atender as demandas do setor de contabilidade.
 I – Contrato de Fornecimento n°. 54/2021 FELIPE GERMANO COMÉRCIO DE 
ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ n.º 12.011.181/0001-30.
 Art. 2º - Determinar que a fiscal ora designada deverá:
 I - Zelar pelo fiel cumprimento do Contrato, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos 
defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;
 II - Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pela 
CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do Contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;
 III - Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços 
prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.
 Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.
 Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, até a data de 12/07/2022.
 Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
 Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, PR 
 Em 03 de agosto de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA Nº 31/2021
 Ratifico a Dispensa nº 31/2021 com fundamento no art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93, 
referente a aquisição de material médico hospitalar em atendimento a Secretaria de Saúde, a 
favor das empresas: CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME, 
inscrita no CNPJ: 05.746.444/0001-94, no valor de R$ 27.079,32 (vinte e sete mil e setenta e nove 
reais e trinta e dois centavos); CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ: 
41.550.166/0001-69 no valor de 6.922,50 (seis mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta 
centavos); e PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, inscrita no CNPJ: 02.816.696/0001-54 no valor 
de 2.006,00 (dois mil e seis reais). Presente o constante dos autos, face ao disposto no art. 26 da 
Lei nº. 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído.
 Publique-se.
 Primeiro de Maio, 09 de agosto de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

Governo inicia distribuição de mais 
212 mil vacinas contra a Covid-19

 O Governo do Es-
tado iniciou a distribuição 
de 212.070 vacinas contra a 
Covid-19 para as 22 Regio-
nais de Saúde do Paraná 
nesta terça-feira (10). Ao 
todo, são 167.970 primeiras 
doses (D1) da 36ª remessa 
do Ministério da Saúde, que 
chegaram ao Estado nesta 
segunda-feira (9), e 44.100 
segundas aplicações (D2) 
referente à 31ª pauta.
 As doses são divi-
didas entre 141.570 Pfizer/
BioNTech e 26.400 Corona-
Vac/Butantan para D1, e as 
44.100 CoronaVac/Butan-
tan para D2. Os imunizan-
tes estavam armazenados 
no Centro de Medicamen-

tos do Paraná (Cemepar).
 “ S e g u i n d o  a 
orientação do governador 
Ratinho Junior, estamos 
descentralizando essas 
doses logo que chegam 
ao Paraná, de forma justa 
e igualitária entre todos 

os municípios, para que o 
Estado caminhe junto aos 
80% da população adulta 
vacinada com uma dose ou 
dose única até o final deste 
mês e 100% até setembro”, 
afirmou o secretário de Es-
tado da Saúde, Beto Preto.
 A logística de dis-
tribuição das doses será 
realizada via aérea para as 
Regionais de Saúde de Foz 
do Iguaçu, Cascavel, Cam-
po Mourão, Umuarama, 
Cianorte, Paranavaí, Ma-
ringá, Apucarana, Londrina, 
Cornélio Procópio, Jacare-
zinho, Toledo e Ivaiporã, e 
para as Regionais de Saúde 
de Paranaguá, Metropoli-
tana, Ponta Grossa, Irati, 

Guarapuava, União da Vitó-
ria, Pato Branco, Francisco 
Beltrão e Telêmaco Borba 
por meio terrestre.
 Com essa remes-
sa, o Paraná já descentra-
lizou todas as primeiras 
doses que recebeu do Mi-
nistério da Saúde e tem 
armazenado apenas doses 
correspondentes à segun-
da aplicação. Em quase 
sete meses de campanha, 
a logística permanece a 
mesma: distribuição em 
até 24 horas para os mu-
nicípios a partir do recebi-
mento. Quase 8,7 milhões 
de doses já foram aplicadas 
no Paraná.

Fonte: www.aen.pr.gov.br
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