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Paraná confirma mais 1.752 casos e 50 óbitos em 
decorrência da Covid-19

 A Secretaria de 
Estado da Saúde divul-
gou neste domingo (3) 
mais 1.752 casos con-
firmados e 50 mortes — 
referentes aos meses 

ou semanas anteriores 
e não representam a no-
tificação das últimas 24 
horas — em decorrência 
da infecção causada pelo 
novo coronavírus.
 Os dados acumu-

lados do monitoramento 
da Covid-19 mostram que 
o Paraná soma 1.510.553 
casos conf i rmados e 
38.992 mortos pela do-
ença. 
 Os casos confir-

mados divulgados nes-
ta data são de outubro 
(201), setembro (1.231), 
agosto (125), julho (71), 
junho (75), maio (44), 
abril (5) de 2021. Os óbi-
tos são de outubro (12), 
setembro (15), agosto 
(4), julho (3), junho (4), 
maio (3) e abril (9) de 
2021.

INTERNADOS
 622 pac ientes 
com diagnóstico confir-
mado de Covid-19 estão 
internados. São 496 pa-
cientes em leitos SUS 
(302 em UTIs e 194 em 
leitos clínicos/enferma-
rias) e 126 em leitos da 
rede particular (74 em 
UTIs e 52 em leitos clíni-
cos/enfermarias).
 Há outros 1.230 
pacientes internados, 

694 em leitos de UTI e 
536 em enfermarias, que 
aguardam resultados de 
exames. Eles estão em 
leitos das redes pública 
e particular e são consi-
derados casos suspeitos 
de infecção pelo Sars-
-CoV-2.

ÓBITOS
 A Sesa informa a 
morte de mais 50 pacien-
tes. São 22 mulheres e 
28 homens, com idades 
que variam de 32 a 88 
anos. Os óbitos ocorre-
ram entre 4 de abril e 3 
de outubro de 2021.
 Os pacientes que 
foram a óbito residiam 
em Curitiba (6), Cascavel 
(5), Foz do Iguaçu (3), 
Apucarana (3), Ubiratã 
(2), Ponta Grossa (2) e 
Araucária (2).

 A Sesa registra 
ainda a morte de uma 
pessoa que residia em 
cada um dos seguintes 
municípios: União da Vi-
tória, Turvo, Três Barras 
do Paraná, Terra Roxa, 
Terra Boa, Santo Antônio 
da Platina, Santa Isabel 
do Ivaí, Sabáudia, Ri-
beirão do Pinhal, Prado 
Ferreira, Perobal, Para-
naguá, Medianeira, Lon-
drina, Loanda, Lidianó-
polis, Lapa, Jacarezinho, 
Itapejara d'Oeste, Iporã, 
Ibiporã, Ibaiti, Guaíra, 
Guapirama, Figueira, Ci-
dade Gaúcha e Assaí.

FORA DO PARANÁ
 O monitoramento 
da Sesa registra 6.084 
casos de residentes de 
fora do Estado, 216 pes-
soas foram a óbito.Fonte: www.aen.pr.gov.br

Paraná recebe novo lote com 176.670 vacinas contra a Covid-19
 O Paraná recebeu mais 176.670 
vacinas da Pfizer/BioNTech contra a 
Covid-19 neste sábado (02). Os imuni-
zantes desembarcaram no Aeroporto 
Internacional Afonso Pena, em São José 
dos Pinhais, no voo LA3443 às 13h e 
foram encaminhados para o Centro de 
Medicamentos do Paraná (Cemepar) 
para conferência. As vacinas serão 
distribuídas às Regionais de Saúde na 

segunda-feira (4).
 A remessa faz parte da 55ª pau-
ta de distribuição do Ministério da Saúde 
e é destinada à dose reforço (DR). Do 
total, 146.250 são para trabalhadores da 
saúde que tenham tomado a segunda 
dose (D2) ou dose única (DU) até 31 
de março e 30.420 para DR de idosos 
acima de 60 anos que tenham finalizado 
o esquema vacinal também na mesma 

data.
 Este é o primeiro lote enviado 
pelo governo federal para este grupo 
em específico. Anteriormente, o reforço 
era indicado somente para a população 
acima de 70 anos e imunossuprimidos. 
O prazo para aplicação desta dose nes-
tes grupos é de pelo menos seis meses 
após a D2 ou DU.

IMUNIZAÇÃO

 O Paraná já aplicou 13.575.931 
vacinas contra a Covid-19, sendo 
8.155.664 D1, 323.522 DU e 5.044.338 
D2. Entre D1 e DU, 97,23% da popula-
ção adulta já recebeu ao menos uma 
dose. 61,55% deste público está com-
pletamente imunizado. Além disso, o 
Estado também registra a aplicação de 
12.889 doses adicionais (DA) e 40.386 
DR.

          3ª edição do Paraná Rosa reforça 
a importância da prevenção e cuidados 

com a saúde da mulher
 Começa neste mês a 3ª 
edição do Paraná Rosa, campanha 
estadual que faz parte das ações 
realizadas dentro do Outubro 
Rosa, voltada a programas de 
prevenção do câncer de mama e do 
colo do útero e também de outras 
doenças que colocam em risco a 
saúde das mulheres.
 Durante o mês de outubro, 
a Secretaria realizará encontros 
presenciais com lideranças co-
munitárias de vários municípios. 
Elas serão multiplicadoras da in-
formação, no sentido de alertar as 
mulheres sobre a importância dos 
exames de detecção e diagnóstico 
precoce do câncer.
 “Muitas mulheres desco-
brem a doença em estado avan-
çado. Quanto mais precoce o 
diagnóstico, maiores as chances 
de êxito no tratamento. Engajamos 
campanhas que alertam sobre a 
doença e devemos chamar a aten-
ção para esse cuidado essencial.” 
enfatizou o secretário Beto Preto.

CENÁRIO
 No Brasil, o câncer de 
mama é o mais incidente em mu-
lheres. Estima-se que surjam 
neste ano 66.280 novos casos da 
doença. O Instituto Nacional de 
Câncer (Inca), aponta, ainda, que 

no Paraná, o número pode chegar 
a 3.470. Já o câncer do colo do 
útero, é o terceiro tumor maligno 
mais frequente, correspondendo 
a quarta causa de morte de mu-
lheres. Para o ano de 2021, são 
estimados 990 novos casos desta 
doença, no Estado.

EXAMES
 Umas das formas de diag-
nosticar o câncer de mama, a 
mamografia é oferecida gratui-
tamente pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). É indicada para as 
mulheres na faixa etária de 50 a 69 
anos. Mulheres com idade acima 
de 35 anos e com fatores de risco 
também devem fazer o exame. O 
ideal é que as mamografias sejam 
realizadas a cada dois anos.
 Em relação ao câncer de 
colo de útero, a recomendação é 
que seja realizado nas mulheres 
de 25 a 64 anos, que já iniciaram 
a vida sexual. Os dois primeiros 
exames com intervalo de um ano 
e, se os resultados forem normais, 
os próximos podem ser realizados 
a cada três anos.

PANDEMIA
 Com a pandemia da Co-
vid-19, o Paraná registrou uma 
redução de 45% no número de 
mamografias: são 156.276 exames 

que deixaram de ser feitos. De 
acordo com o Sistema de Informa-
ção do Câncer (Siscan), em 2019, 
foram realizadas 347.319 mamo-
grafias. Já em 2020, o número caiu 
para 191.043.

OUTUBRO ROSA
 O Outubro Rosa é um 
movimento internacional de mobi-
lização contra o câncer de mama 
que surgiu em 1997, nos Estados 
Unidos, e foi instituído no Paraná 
por meio da Lei nº 16.935/2011. 
O objetivo da campanha é cons-
cientizar as pessoas em relação à 
prevenção do câncer de mama pelo 
diagnóstico precoce e tratamento 
imediato, evitando mortes pela 
doença.

LANÇAMENTO
 Na próxima segunda-feira 
(4), será realizada a abertura ofi-
cial do “Paraná Rosa”. O evento é 
uma parceria da Superintendência 
Geral de Ação Solidária (SGAS), 
Conselho de Secretarias Munici-
pais de Saúde (Cosems), Conselho 
Estadual de Saúde - Comissão 
de Saúde da Mulher; Conselho 
Estadual dos Direitos da Mulher, 
Procuradoria da Mulher da As-
sembleia Legislativa do Paraná e 
Associação Amigas da Mama.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Decreto  nº 5327/2021 de 01/10/2021

 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

 O Prefeito Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei  Orçamentária nº 768/2020 de 
30/12/2020.

 Decreta:
 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Adicional Suplementar, no 
Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 49.518,78 (quarenta e nove mil quinhentos 
e dezoito reais e setenta e oito centavos), destinado ao 
reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

 Suplementação
 07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 07.002.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 07.002.12.361.0002.5.301. AQUISIÇÃO DE TERRENOS, CONSTRUÇÃO 
E REFORMA DE ESCOLAS, CRECHES, ABRIGOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS
  1030 - 4.4.90.51.00.00 03000 OBRAS E INSTALAÇÕES         49.518,78
   Total Suplementação:                      49.518,78

  Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do créd pelo artigo anterior, na 
forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Superavit Financeiro;

 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  01 de outubro de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 5.329, DE 04 DE OUTUBRO DE 2021

 Declara aberta vaga decorrente do Processo Seletivo para Estagiários Edital 
nº 01/2021, de 18/01/2021.

 A Prefeita Municipal de Primeiro de Maio, no uso das atribuições legais que 

lhe são conferidas,

 D E C R E T A:
 Artigo 1º Fica declarada aberta a seguinte vaga para o cargo de estagiário de 
curso em andamento abaixo relacionado, decorrente do Processo Seletivo para Estagiários 
Edital n° 01/2021:

 CARGO/CURSO EM ANDAMENTO NÚMERO DE VAGAS
  DIREITO                       01

 Artigo 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, 
 Em 04 de outubro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

8º EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS EDITAL Nº 01/2021

 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO CONVOCA O CANDIDATO 
APROVADO E CLASSIFICADO NO PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS, POR 
PRAZO DETERMINADO, RELACIONADO NO ANEXO ÚNICO DESTE EDITAL.

 Torna-se público, para conhecimento dos interessados, a convocação do 
candidato relacionado no ANEXO ÚNICO deste Edital para aceitação de vaga e compro-
vação dos requisitos específicos para contratação dos aprovados no Processo Seletivo 
para Estagiários, aberto pelo Edital 01/2021 – PMPM, e posterior encaminhamento dos 
documentos que precedem à contratação. 

 O candidato convocado deverá comparecer no Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, sito à Rua Dez, nº 607, centro, das 
8h30m às 11h00m e das 13h30m às 16h30m, com os seguintes documentos:

 1. Documento de Identidade Original com Foto (RG, CNH ou outro documento 
de identificação pública com foto; 

 2. Cartão de Cadastro de Pessoa Física – CPF;

 3. Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;

 4. Cartão de PIS/PASEP;

 5. Comprovante de Endereço;

 6. Atestado ou declaração de matrícula (original) fornecido pela Instituição 
de ensino que o estudante estiver matriculado.

 Verificada a inconsistência ou não compatibilidade da documentação e 
titulações apresentadas em relação àquelas indicadas pelo candidato no ato da Inscrição 
no Processo Seletivo, bem como a falta de comprovação de algum título cadastrado pelo 
candidato, que originaram sua classificação, este será desclassificado. 

 Será considerado desistente, perdendo direito à contratação, caso o candidato 
não comparecer no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados a partir do dia 05/10/2021.
Será verificado no ato da contratação, se o candidato classificado já extrapolou o limite 
máximo de duração de estágio (2 anos) junto à Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio 
(artigo 11 da Lei n°. 11.788/2008). Uma vez verificada a extrapolação do limite, o candidato 
será desclassificado do processo seletivo.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, 
 Em 04 de outubro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

ANEXO ÚNICO
8º EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS EDITAL N° 01/2021
 
 CARGO ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR – CURSO DE DIREITO CARGO 
ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR – CURSO DE DIREITO

CLASSIFICAÇÃO GERAL               NOME                         RG
 5º       MARIA FERNANDA DA SILVA MARTINS       14.455.361-6

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, 
 Em 04 de outubro de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal


