
jornal da cidade . edição 2481 . 04 de Outubro de 2021 jornal da cidade . edição 2481 . 04 de Outubro de 2021

Editora Grandes Sertões Veredas Ltda.
Redação e Administração: R. São Paulo, 951 - Sertanópolis - PR

CNPJ 04.321.967/0001-26 - Cx. Postal 80 - CEP 86170-000
Fone (43) 3232-2568 - WhatsApp (43) 9 9963-7000 

www.jornaldacidade.net.br • E-mail Comercial: jornal.dacidade@bol.com.br 
• Diário Oficial: diariooficial@jornaldacidade.net.br

As matérias e artigos assinados não expressam necessáriamente a opinião dos editores 
deste jornal e são de responsabilidade de seus autores.

As fotos e textos das matérias não podem ser reproduzidos sem consentimento por 
escrito da Editora e constituem violação de direitos autorais.

Editor e Jornalista Responsável: Getulio V. Soares - Registro Profissional 10776/PR
Diretora Comercial: Fabiane Framarin Soares

Edição comercial impressa no Parque Gráfico da Folha de Londrina - Tiragem: 6.000 
exemplares auditados. O Diário Oficial é impresso em Parque Gráfico próprio com 

tiragem de 1.000 exemplares e postagem diária no site do jornal.

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.
 Neste ano o tema é “Cuide-
-se, ame-se, previna-se”. Uma das 
novidades é o lançamento da Car-
tilha dos Direitos da Pessoa com 
Câncer e do Programa de Garantia 
da Qualidade das Mamografias.
 A Secretaria de Estado da 
Saúde e a primeira-dama do Esta-
do, Luciana Saito Massa, 
madrinha e idealizadora do 
projeto, propõem neste ano 
várias ações direcionadas 
ao autocuidado da mulher e 
mudança de hábitos, visan-
do a redução dos fatores 
de risco para o câncer de 
mama e de colo de útero e 
para doenças crônicas.
 Durante o mês de 
outubro, a Secretaria reali-
zará encontros presenciais 
com lideranças comunitá-
rias de vários municípios. 
Elas serão multiplicadoras 
da informação, no senti-
do de alertar as mulheres 
sobre a importância dos 
exames de detecção e diag-
nóstico precoce do câncer.
 “Muitas mulheres 
descobrem a doença em 
estado avançado. Quanto mais 
precoce o diagnóstico, maiores as 
chances de êxito no tratamento. 
Engajamos campanhas que alertam 
sobre a doença e devemos chamar 
a atenção para esse cuidado es-
sencial.” enfatizou o secretário Beto 
Preto.
 “Estou muito feliz em poder 
participar novamente desse grande 
projeto e de poder levar informação 
a quem mais precisa. Sabemos que 
quanto mais cedo o diagnóstico, 
maiores são as chances de trata-
mento e de cura, por isso é preciso 
alertar e informar as mulheres sobre 
a importância de cuidar da saúde, de 
buscar ajuda profissional e manter 
os seus exames em dia. Com o 
Paraná Rosa, estamos espalhando 

pelo Estado que a melhor maneira 
de se amar é cuidar de si mesma”, 
afirmou Luciana.

CENÁRIO
 No Brasil, o câncer de mama 
é o mais incidente em mulheres. 
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 tercei-
ro tumor maligno mais frequente, 
correspondendo a quarta causa 
de morte de mulheres. 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 ma-
mografia é oferecida gratuitamente 
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 mamo-
grafias 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 pró-
ximos 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 ma-
mografias: são 156.276 exames que 
deixaram de ser feitos. De acordo 
com o Sistema de Informação do 
Câncer (Siscan), em 2019, foram 
realizadas 347.319 mamografias. 
Já em 2020, o número caiu para 
191.043.
 Desde o início deste ano, 
128.222 mulheres paranaenses já 
fizeram a mamografia. Foram feitos 
250.750 exames de rastreamento 
do câncer do colo do útero.

 Para oferecer os testes 
gratuitamente, o Paraná 
conta com 184 mamógrafos 
no SUS distribuídos nas 
22 Regionais de Saúde. 
“Sabemos da importância 
e da preocupação das mu-
lheres com a pandemia, 
mas não podemos deixar os 
cuidados básicos de lado. A 
redução dos exames pela 
metade é preocupante”, 
disse a diretora de Atenção 
e Vigilância em Saúde, Ma-
ria Goretti David Lopes.

OUTUBRO ROSA
 O Outubro Rosa é um mo-
vimento internacional de 
mobilização 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 do-
ença.

LANÇAMENTO
 Na próxima segunda-feira 
(4), será realizada a abertura oficial 
do “Paraná Rosa”. O evento é uma 
parceria da Superintendência Geral 
de Ação Solidária (SGAS), Conselho 
de Secretarias Municipais de Saúde 
(Cosems), Conselho Estadual de 
Saúde - Comissão de Saúde da Mu-
lher; Conselho Estadual dos Direitos 
da Mulher, Procuradoria da Mulher 
da Assembleia 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


