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quando comparados com o mesmo período do ano passado.

SECRETARI AS
Estado do Rio de Janeiro
Município de Paracambi
Secretaria Municipal de Administração

Os casos de dengue registrados no país cresceram cerca de 40% em
três semanas em todo o país. Do ﬁnal de abril até o último dia 7 de
maio, os registros prováveis saltaram de 542 mil para mais de 757 mil.
No ano passado inteiro, o Brasil somou 544 mil casos.

PORTARIA 48/22 DE 16 DE MAIO DE 2022.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, da Prefeitura
Municipal de Paracambi, por nomeação na forma da lei.
RESOLVE :
Conceder a servidora Gisele da Silva Pinto, Matrícula nº8645,
Assistente Educacional, da Secretaria Municipal de Educação, 02
(dois) meses de afastamento para aleitamento materno-infantil, com
início 27 de maio de 2022 e término em 25 de julho de 2022 de acordo
com a Lei Municipal nº 859/07 de 26.06.2007 e processo
nº3073/2022.
NILZA MARIA IZOLANI E OLIVEIRA
Secretária Municipal de Administração

Estado do Rio de Janeiro
Município de Paracambi
Secretaria Municipal de Administração

Os dados do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde
também apontam que, quando comparado com o mesmo período do
ano passado (até o dia 7 de maio), os casos registrados aumentaram
mais de 150%
O surto de dengue no país também causou 265 mortes até então e os
estados que mais registraram óbitos foram São Paulo (99), Santa
Catarina (28), Goiás (28) e Bahia (22).
Já os estados da região Centro-Oeste apresentaram a maior taxa de
incidência da doença, com 1.171 casos a cada 100 mil habitantes.
Seguem a lista as regiões Sul (635,6 casos/100 mil hab.), Sudeste
(277,7 casos/100 mil hab.), Norte (176,1 casos/100 mil hab.) e
Nordeste (149,1 casos/100 mil hab.).
Em todo o país, o estado de São Paulo tem o maior número de casos,
com mais de 185 mil registros, seguido de Goiás (123 mil) e o Paraná
(95 mil).

PORTARIA 49/22 DE 16 DE MAIO DE 2022.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, da Prefeitura
Municipal de Paracambi, por nomeação na forma da lei.

FONTE: https://g1.globo.com/saude/noticia/2022/05/16/em-tres-semanas-casos-de-denguecrescem-40percent-em-todo-o-pais-total-de-infectados-vai-a-750-mil.ghtml

RESOLVE :
Conceder ao servidor, Mônica de Oliveira Viana, Matrícula
nº36/12704, Professora, do Quadro Permanente da Secretaria
Municipal de Educação, prorrogação por 01 (um) ano e (seis) meses
de licença sem vencimento para tratar de interesses particulares, com
início em 15 de dezembro de 2021 e término em 13 de junho de 2023
de acordo com o que dispõe o art. 97 da Lei Municipalnº1.225/17 de
09.05.17 e Processo nº3555/2021.
NILZA MARIA IZOLANI E OLIVEIRA
Secretária Municipal de Administração

#TodosContraDengue
Em três semanas, casos de dengue crescem

40% em todo o país; total de infectados vai a
750 mil
Até o dia 7 de maio, os casos registrados aumentaram mais de 150%
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