
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
17/08/21..................R$ 159,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
17/08/21..................R$ 97,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
17/08/21..................R$ 89,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• O dia esta começando com tempo 
estável nas diversas regiões para-
naenses. As temperaturas estão 
variando entre 20 ºC no noroeste do 
estado e 10 ºC na Região Metropo-
litana de Curitiba.
Mínima:  14°C em Curitiba
Máxima: 32°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Paraná alcança 80,6% da população adulta vacinada com 
duas semanas de antecedência

 O Paraná alcan-
çou nesta terça-feira (17), 
com duas semanas de 
antecedência, a simbólica 
marca de 80% da popula-
ção adulta imunizada com 
a primeira dose (D1) ou 
dose única (DU) da vaci-
na contra a Covid-19 – a 
expectativa do Governo 
do Estado era que a meta 
fosse batida apenas no 
fim deste mês. O índice foi 
celebrado pelo governa-
dor Carlos Massa Ratinho 
Junior durante visita ao 
Centro de Medicamentos 
do Paraná (Cemepar), local 
em que as vacinas ficam 
armazenadas em Curitiba.
 “É, sem dúvida, 
um dia muito importante 
e especial para todos nós 
paranaenses. Chegamos 
a 80,6% das pessoas vaci-
nadas, seja com a primeira 
ou a dose única, algo que 
pensávamos alcançar ape-
nas no fim de agosto. Mais 
um passo que damos em 
busca da imunização com-
pleta no Paraná”, destacou 
Ratinho Junior.
 De acordo com o 
Vacinômetro do Sistema 
Único de Saúde (SUS), 
esse grupo é formado 
atualmente por 7.036.789 
pessoas de uma popula-
ção vacinável estimada 
em 8.720.953, ou seja, 
80,6% daqueles com mais 
de 18 anos no Estado. Ain-
da segundo a ferramenta 
vinculada ao Ministério da 
Saúde, 6.719.256 pessoas 
receberam a D1 (Coro-
naVac, AstraZeneca ou 
Pfizer) e outras 317.533 
DU, doses exclusivas da 
Janssen.

 No total, somando 
também as segundas do-
ses (D2), o Paraná comple-
tou 9.509.570 aplicações 
nesta terça-feira. “Conse-
guimos avançar a ante-
cipar o cronograma, fruto 
de uma união de esforços 
de todos os profissionais 
da Secretaria de Estado 
da Saúde e também dos 
municípios, que são quem 
aplicam as vacinas e o, que 
é melhor, chegamos com 
uma vacinação igualitária, 
com os municípios, peque-
nos ou grandes, na mesma 
condição.”, afirmou o go-
vernador.
 Ratinho Junior 
lembrou que, com a ante-
cipação, o Estado ganha 
fôlego para alcançar o se-
gundo objetivo, que é va-
cinar 100% da população 
adulta com D1 ou DU até 
o fim de setembro. “É um 
novo cronograma, que vai 
reforçar o planejamento 
e o excelente ritmo que 
a vacinação alcançou no 
Paraná”, comentou.
 O  gove rnado r 
ressaltou que o aumento 
no número de imuniza-
dos permite à Secretaria 
de Estado da Saúde con-
centrar forças também na 
vacinação de crianças e 
adolescentes entre 12 e 17 
anos – atualmente apenas 
o medicamento produzido 
pela Pfizer está autorizado 
pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) para aplicação nesta 
faixa etária da população. 
“A ideia é começar em ou-
tubro, tão logo toda a popu-
lação adulta tenha recebi-
do ao menos a primeira ou 

a dose única”, disse.
 Outro ponto, afir-
mou ele, é que o Estado 
consegue avançar também 
no planejamento para o re-
torno de eventos com públi-
co, como shows musicais 
e partidas de futebol. “Já 
está em estudo por parte 
da Secretaria da Saúde a 
melhor maneira de se orga-
nizar esses eventos. Mas, 
claro, sem afobação. Com 
público reduzido e todos 
vacinados com, ao menos, 
a primeira dose”, afirmou o 
governador.

SEGUNDA DOSE
 Rat inho Junior 
destacou, também, que 
o Paraná não precisou 
desviar nenhuma dose 
destinada para segunda 
aplicação durante esses 
mais de oito meses de cam-
panha vacinal contra a 
Covid-19, seguindo à risca 
o planejamento traçado 
pelo Ministério da Saúde. 
“Não entramos em nenhum 
tipo de competição, de 
olimpíada da vacina, para 
ver quem imuniza antes. 
Respeitamos os prazos e 
as doses para fazer com 
que o processo seja único 
para todas as cidades”, 
disse.
 Secretário de Es-
tado da Saúde, Beto Preto 
afirmou que até o momento 
2.790.314 paranaenses 
completaram o esquema 
vacinal (D1 + D2 ou DU). 
O montante equivale a 
32% da população adulta 
vacinável do Estado. “É 
importante reforçar a im-
portância de se completar 
o ciclo. São as duas doses 
que garantem a imuni-

zação completa, o que realmente vai proteger as pessoas”, disse ele. “E também 
em relação à segunda dosagem estamos cumprindo o planejamento, com doses 
reservadas e garantidas, dentro do prazo”.

MUNICÍPIOS
 Os municípios que mais aplicaram vacinas na população, em quantidade 
absoluta de doses foram Curitiba (1.675.100); Londrina (462.864); Maringá (423.735); 
São José dos Pinhais (271.314); Cascavel (265.805); Ponta Grossa (245.650); 
Foz do Iguaçu (229.232); Colombo (176.478); Paranaguá (172.159) e Guarapuava 
(162.943).
 Ainda segundo o Vacinômetro do SUS, o Ministério da Saúde destinou ao 
Paraná 11.671.470 doses de imunizantes, sendo que 10.813.180 já foram entregues e 
858.290 estão em processo de distribuição. Logo que chegam ao Estado, as vacinas 
são recebidas e divididas no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), para 
serem encaminhadas rapidamente aos municípios das 22 Regionais de Saúde.

Estado do Paraná 
em força tarefa com 

os municípios tem 
80% da vacinação 

(1ª dose) na popula-
ção.Estado e Aerp renovam convênio para 

divulgação de boletins informativos da Copel
        A Copel renovou por mais 
um ano a parceria com a 
Associação das Emissoras 
de Radiodifusão do Para-
ná (Aerp) para a veiculação 
de mensagens de utilidade 
pública sobre fornecimento, 
geração e transmissão de 
energia. O convênio foi as-
sinado nesta segunda-feira 
(16), no Palácio Iguaçu, pelo 
governador Carlos Massa 
Ratinho Junior, pelo presiden-
te da companhia de energia, 
Daniel Pimentel Slaviero; 
pelo presidente da entidade, 
Caique Agustini, e o secretá-
rio estadual da Comunicação 
Social e da Cultura, João 
Debiasi.
 “O rádio tem o poder 
de chegar aos rincões, de co-
municar com a grande cidade 
e também com o pequeno 

EXTRATO 4 TERMO  DE ADITIVO DO CONTRATO 55/2019 - 
OBJETO DA LICITAÇÃO Concorrência Nº. 4/2019.

 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL
 CONTRATADO: THIAGO MACIEL DO AMARAL LAGE COMERCIO E SER-
VICOS INSCRITO SOB CNPJ Nº. 23.015.912/0001-32
 CONCORRÊNCIA:4/2019
 CONTRATO: 55/2019

DOTAÇÕES
Conta da despesa      Funcional programática      Fonte de recurso      Natureza da despesa      Grupo da fonte
7880 27.002.23.122.0029.2067            0       4.4.90.51.00.00     Do Exercício

 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo de prazo de 163 dias do contrato 
55/2019 nas condições previstas na legislação vigente.
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 57, inciso 
II, da Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações.
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO
 1 - Com aditivo de 163 dias de prazo  deste termo , o prazo de vigência e 
execução do contrato passará de vinte e dois dias de maio de 2021 para trinta e um dias de 
agosto de 2021.
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente 
avençado não alterado pelo presente Termo Aditivo.

 DATA DE ASSINATURA: 22/03/2021

 PORTARIA Nº. 126/2021

 O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e que 
lhe são conferidas por Lei.
 
 R E S O L V E:

 PRORROGAR, 30 (TRINTA) dias de LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA 
EM PESSOA DA FAMILIA, a Srª. VANIA LUISA DE BRITO NETO, Processo nº638/2021 
e Parecer Jurídico nº004/2021, Servidora Pública Municipal, pertencente ao quadro de 
pessoal efetivo, regido pelo regime “Estatutário”, admitida em 16 de março do ano de 1998, 
ocupante da função do cargo de TELEFONISTA, lotada na Divisão de Posto de Saúde, pela 
Fundação Municipal de Saúde, entidade desta Prefeitura Municipal, de acordo com o Artigo 
nº 88 Inciso 2º da Lei nº1550/2008, que institui o Estatuto dos Servidores Municipais de 
Alvorada do sul, Estado do Paraná, à partir do dia 06 de agosto de 2021 à 04 de setembro 
de 2021, devendo retornar em sua atividade no dia 05 de setembro do ano de 2021.
 
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO 
DO PARANÁ, aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

ANTONIO D. SANTOS FILHO
Divisão de Recursos Humanos

VALTEIR APARECIDO BAZZONI
Secretário Municipal de Saúde

Saúde inicia 
distribuição de 
mais 283,7 mil 

vacinas contra a 
Covid-19

 A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) iniciou 
nesta segunda-feira (16) a distribuição de mais 283.700 
vacinas contra a Covid-19 para as 22 Regionais de Saúde 
do Paraná.
 São 246.260 primeiras doses (D1) e 37.440 se-
gundas aplicações (D2). Os imunizantes são uma soma da 
39ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde enviada 
no sábado (14), e parte do lote da 40ª remessa, recebido 
nesta segunda-feira (16) no Paraná.
 Dentre as 240.980 doses da 39ª pauta, estão 
sendo enviadas 195.950 vacinas, sendo 150.930 da Pfizer/
BioNTech e 45.020 da CoronaVac/Butantan, integralmente 
para D1, ficando armazenado no Centro de Medicamentos 
do Paraná (Cemepar) 45.020 doses da CoronaVac para D2 
para envio posterior.
 Já com relação às 311.780 doses da 40ª pauta, o 
Estado já recebeu 127.530 vacinas da Pfizer/BioNTech na 
manhã desta segunda-feira (16), sendo 77.220 para D2 e 
50.310 D1. Restando ainda a entrega de 184.250 doses 
da AstraZeneca/Fiocruz para D2 da 22ª pauta, que devem 
chegar às 20h05.
 Dentre as doses da Pfizer, serão distribuídas neste 
momento 87.750 doses, sendo 50.310 para D1 e 37.440 
para D2 da 21ª pauta, permanecendo ainda no Cemepar 
39.780 doses para D2, aguardando orientação do Ministério 
da Saúde para envio.

Confira a distribuição das doses por Regional de 
Saúde:

1ª RS – 6.854 doses D1;
2ª RS – 79.884 D1 + 9.360 D2 = 89.244 doses;
3ª RS – 13.424 D1 + 3.510 D2 = 16.934 doses;

4ª RS – 3.780 doses D1;
5ª RS – 9.854 D1 + 1.170 D2 = 11.024 doses;
6ª RS – 3.804 D1 + 1.170 D2 = 4.974 doses;
7ª RS – 5.910 D1 + 1.170 D2 = 7.080 doses;
8ª RS – 7.424 D1 + 1.170 D2 = 8.594 doses;
9ª RS – 3.252 D1 + 1.170 D2 = 4.422 doses;

10ª RS – 12.308 D1 + 1.170 D2 = 13.478 doses;
11ª RS – 7.666 D1 + 1.170 D2 = 8.836 doses;
12ª RS – 6.070 D1 + 1.170 D2 = 7.240 doses;

13ª RS – 3.572 doses D1;
14ª RS – 6.274 D1 + 1.170 D2 = 7.444 doses;

15ª RS – 18.920 D1 + 3.510 D2 = 22.430 doses;
16ª RS – 8.666 D1 + 1.170 D2 = 9.836 doses;

17ª RS – 21.568 D1 + 3.510 D2 = 25.078 doses;
18ª RS – 5.056 D1 + 1.170 D2 = 6.226 doses;
19ª RS – 6.420 D1 + 1.170 D2 = 8.760 doses;
20ª RS – 8.554 D1 + 1.170 D2 = 9.724 doses;
21ª RS – 3.986 D1 + 1.170 D2 = 5.156 doses;

22ª RS – 3.014 doses D1.

TOTAL
246.260 D1 + 37.440 D2 = 283.700 doses.

PORTARIA Nº. 101/2021

 O PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, 
no uso de suas atribuições legais e que lhe são conferidas por Lei.
  
 R E S O L V E:
 CONCEDER, 30 (TRINTA) dias de Férias atinentes ao período de 2018-
2019 (trinta dias), Processo nº662/2021, ao (a) Servidor (a). FERNANDA TOLEDO DOS 
SANTOS, ocupante da Função do Cargo de CHEFE DE DIVISÃO OU DEPARTAMENTO 
(SAÚDE PÚBLICA), pertencente ao quadro de Pessoal Comissionado, admitido (a) em 
01 de novembro de 2017 regido (a) pelo Regime “Estatutário”, lotado (a) no (a) Divisão de 
Saúde e Bem Estar, cedida para a Fundação Municipal de Saúde, secretaria desta Prefeitura 
Municipal, à partir do dia 16 de agosto de 2021 à 14 de setembro de 2021, devendo retornar 
em sua atividade no dia 15 de setembro de 2021, de acordo com o Estatuto dos Servidores 
Municipais de Alvorada do Sul Estado do Paraná.   

 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO 
DO PARANÁ, aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

ANTONIO D. SANTOS FILHO
Divisão de Recursos Humanos

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito Municipal

DECRETO N° 225/2021

 SÚMULA: Altera o Decreto n°228/2019 que constitui a equipe técnica do 
poder executivo municipal para participar da Revisão do Plano Diretor de Alvorada do Sul

 O PREFEITO DE ALVORADA DO SUL, Estado do Paraná, no uso de                      
suas atribuições e em observância ao disposto no art. 182 da Constituição Federal, nos arts. 
150 a 153 da Constituição do Estado do Paraná, bem como as disposições da Lei Federal 
nº 10.527, de 10 de julho de 2001 e da Lei Estadual do Paraná nº 15.229/2006

 DECRETA:
 Art. 1° Altera os incisos I e V do Decreto n°228/2019 para que passe a constar 
a seguinte redação:

 Art. 1 Ficam nomeados para função de membros da Equipe técnica Muni-
cipal para participar da Revisão do Plano Diretor de Alvorada do Sul, as pessoas a seguir 
nominadas:

 I. André Luiz Debiásio, representante da Secretaria Municipal de Obras e 
Edificações
                 ... V. Marilina Avanço Santoro, representante da Secretaria de Administração
...

 Art. 2° Ficam mantidos os demais incisos do Decreto n°228/2019. 

 Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogada as 
disposições em contrário. 

 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, AOS 16 
DE AGOSTO DE 2021.

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito Municipal

Fonte: Agência Esta-
dual de Notícias do 

Paraná.

Fonte: Agência Estadual de Notícias do Paraná.

sítio lá da ponta, dos lugares 
mais afastados. E energia é 
um assunto de utilidade públi-
ca, com informações de des-
ligamentos, manutenções 
e tantas outras ações. Vale 
lembrar que há muitos luga-
res que a internet ainda não 
chega, então a comunicação 
é feita somente pelo rádio”, 
afirmou Ratinho Junior. “Essa 
parceria entre rádio e Copel é 
fundamental por permitir que 
a informação seja universal”.
 Com as veicula-
ções, a Copel cumpre a reso-
lução da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) que 
determina que as conces-
sionárias realizem campa-
nhas sobre o uso seguro de 
energia elétrica. Mas, para 
além da obrigação legal, o 
presidente da companhia, 

Daniel Pimen-
tel Slaviero, 
lembrou que 
o convên io 
permite levar 
informações 
sobre o bom 
uso da ener-
gia e sobre 
os direitos do 
consumidor. 
Prática que, ressaltou ele, 
contribui para a qualidade 
de vida da população, pro-
porcionando maior autono-
mia na gestão do serviço e, 
também, na prevenção de 
acidentes.
 Como reflexo da 
divulgação, a Copel informou 
que nos últimos 20 anos as 
ocorrências de acidentes com 
choque elétrico no Estado 
reduziram 74% nas áreas de 

concessão da estatal. “Esse 
é o melhor exemplo de uma 
parceria ganha-ganha. Para 
a Copel é, sem dúvida, o in-
vestimento em comunicação 
mais barato da história da 
companhia. E para as emis-
soras de rádio é a garantia de 
investimento e de seguran-
ça”, comentou o presidente 
da Aerp, Caique Agustini.

Fonte: Agência Estadual de Notícias do 
Paraná.


