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PG ultrapassa
750 mil doses
aplicadas
na pandemia

’VACINÔMETRO’

481 mi
Em todo o Brasil, de acordo com
o levantamento do Ministério
da Saúde, 481.866.241 doses já
foram disponibilizadas ao País

27 mi

FMS afirma que nunca uma campanha teve
números expressivos em tão pouco tempo
Rodolpho Bowens
politica@grupoarede.com.br

O

Programa Nacional de Imunização (PNI) do Brasil é referência mundial. Um exemplo foi
com a H1N1, quando o país vacinou
88 milhões de pessoas em três meses.
Em busca de manter esse status, a
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
(PMPG), por meio da Fundação Municipal de Saúde (FMS), chegou à marca
de mais de 750 mil doses da vacina
contra a covid-19 aplicadas, desde o
início da imunização, em 19 de janeiro de 2021. Com uma população elegível de início para receber a vacina, de
aproximadamente 295 mil, o Poder
Executivo celebra o alcance da imunização contra a Sars-CoV-2 e ressalta a
importância de confiar na ciência.
Segundo o Ministério da Saúde,

PTI Conecta Vale
dos Trilhos encerra
primeira edição
com aula prática
Aconteceu na última terça-feira
(20), a aula prática que marcou o
encerramento da primeira edição do
programa PTI Conecta Vale dos Trilhos, direcionado a estudantes interessados por assuntos relacionados a
empreendedorismo e inovação e que
desejam tirar suas ideias do papel
e investir em sua proposta, trazendo ações do ecossistema de inovação
para integrar os participantes.
“Estamos trabalhando em diversas ações e projetos para incentivar
o empreendedorismo e a inovação
em Ponta Grossa, que nos ajudam
a construir uma cidade mais inteligente e dinâmica”, frisa a prefeita
Elizabeth Schmidt (PSD).
O encontro aconteceu na Biblioteca Pública Municipal, com ações que
foram divididas entre a noite de segunda-feira (19) e a tarde dessa terçafeira. Promovido por meio de uma parceria entre Agência de Inovação e Desenvolvimento de Ponta Grossa e Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTIBR), o PTI Conecta Vale dos Trilhos,
envolveu mais de 150 inscritos.

Ponta Grossa já aplicou 750.847
doses, contando a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, adicional e única. O público feminino
foi o que mais recebeu o imunizante
(403.250). Já o masculino representa
347.590 doses, enquanto “Outros”, de
acordo com o levantamento, chega
a sete. “Atingir a marca de 750 mil
doses aplicadas, para uma população
elegível de 295 mil de início, é muito
importante”, vibra a Fundação Municipal de Saúde.
Outro exemplo da capacidade
de imunização de Ponta Grossa foi
em outubro de 2021, quando, em
um mês, 80 mil doses foram aplicadas. “Outras campanhas do Município não atingiram um número tão expressivo assim como foi com a covid”,
explica a FMS.
VACINAS FUNCIONAM
Para a presidente da Fundação
Municipal de Saúde de Ponta Gros-

Já no Estado do Paraná, foram
aplicadas 27.646.622 vacinas
contra o coronavírus, sendo mais
de 10 milhões a primeira dose

Enfermeira Terezinha Silveira, do Hospital Regional (HU-UEPG), foi
a primeira pessoa a se vacinar contra o coronavírus no Município

CENÁRIO

Cidade já tem 87.476 positivados
De acordo com o último ‘Boletim Municipal’ da cidade, que agora é divulgado semanalmente (19 de setembro), Ponta Grossa já registrou 87.476
casos da covid-19, desde o início da pandemia, com 1.590 óbitos. Desses, já são 85.761 recuperados e, atualmente, 106 casos em isolamento.
O último levantamento também mostra que há uma pessoa em leito de
enfermaria e nenhuma em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Por fim, a
última semana registrou 35 novos casos, com uma morte pela doença.

sa, Juliane Dorosxi Stefanczak, as vacinas já preveniram e erradicaram
doenças como a poliomielite, por
exemplo. “A importância da imunização é no geral, não só contra o
coronavírus. A vacina no momento
da pandemia trouxe uma resposta
muito rápida e muito clara na sua eficácia e para que ela serve. A imunização vem para trazer esperança para
que a gente possa continuar com as
nossas vidas, com saúde”, destaca a
liderança.
Para o público que evita os
imunizantes, Juliane reforça que,
“desde 2014, estamos lutando contra a desinformação. O processo de
imunização é seguro, eficiente, com
uma vigilância especial. Pedimos
para que as pessoas voltem a buscar
e acreditar na imunização”, finaliza.

PUBLICAÇÃO LEGAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 14/2022
A Prefeitura do Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, realizará na sua sede, à
Av. Visconde de Taunay, n.º 950, 2º andar, em 24 de Outubro de 2022, às 14h, licitação
para execução de obras de pavimentação asfáltica das Ruas: Rio Branco do Sul, Antonina, Arapoti, Araruna, Campo Largo TR1/TR2, Coronel Vivida, Eng. Beltrão, Bocaiuva
do Sul TR1/TR2, Florestópolis, Itambaracá, Jandaia do Sul TR1/TR2, Thaumaturgo de
Azevedo, Tijucas do Sul, São José dos Pinhais, Capanema, Porto Amazonas, Rio Azul e
Piraquara, nos trechos indicados no projeto básico, localizadas nas Vls. Cipa e Pina, Br.
2¿FLQDVvalor máximo R$ 8.362.127,75.
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos
junto ao Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Planejamento, no
mesmo endereço do preâmbulo, no horário das 12h às 18h, fone 42-3220-1304, site
http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/licitacoes.
Mariana Scaramella Moreira - Secretária Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - PR
Aviso de Reabertura de Licitação
O Município de Ponta Grossa - PR informa nova data de abertura do pregão eletrônico nº
152/2022, que se realizará no dia 07 de outubro de 2022, às 09h00min, através da Bolsa de
Licitações e Leilões (www.bllcompras.com) para Contratação de empresa especializada para
disponibilizar serviço de locação veicular. Mais informações poderão ser obtidas no horário
das 12 horas às 18 horas na sede da prefeitura ou pelo telefone (42) 3220-1000 (ramal 1006)
ou ainda através do link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia/.
Ponta Grossa, 19 / 09 / 2022
Cliciane Lucia Garczarek Torres Pereira
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

SÚMULA DA CONCESSÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA
GRANDA NOVE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI torna público
que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta
*URVVD±35DFRQFHVVmRGD/LFHQoD6LPSOL¿FDGDFRPYDOLGDGH
de 3 anos (13/09/2025), para Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, situada na Rua Fidelis Augusto Alves,
120, Jardim Carvalho, Ponta Grossa, Paraná.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE PAPEL, PAPELÃO E
CORTIÇA DE JAGUARIAÍVA
CNPJ: 79.318.309/0001-84

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital de Convocação, o Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias e Papel, Papelão e Cortiça de Jaguariaíva, CNPJ 79.318.309/0001-84, no uso de suas atribuições estatutárias
e de acordo com a Legislação vigente, convoca todos os empregados
da Empresa BO PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 07.632.665/0005-90,
para a Assembléia Geral Extraordinária à realizar-se no dia 29 de
Setembro de 2022 (quinta - feira), em primeira chamada às 19h30
ou em segunda chamada às 20h00, com qualquer número de presentes, no Auditório principal da ACIAJA, sita à Rua Waldemar Pereira
Loyola, 47 - Centro, para tratar da seguinte ordem do dia:
01 – Elaboração e aprovação da Pauta de Reivindicações para
Renovação do Acordo Coletivo 2022/2023;
02 - Autorização para a Diretoria do Sindicato Realizar Negociações
e Assinar o Acordo ou Ajuizar Dissídio Coletivo, se necessário;
03 - Aprovação para permanecer em Assembléia Permanente até
a assinatura do Acordo ou julgamento do Dissídio;
  'LVFXVVmR H 5DWL¿FDomR GD$XWRUL]DomR SDUD FREUDQoD HP
favor do Sindicato das Taxas Previstas nos Artigos 70 e 71 do
Estatuto Social do Sindicato
Jaguariaíva, 20 de Setembro de 2022
BENEDITO DOMINGUES CARDOZO
PRESIDENTE

