
• A terça-feira ainda será de tempo seco e muito quente em quase 
todas as regiões paranaenses. Os ventos predominam de noroes-
te e contribuem para o transporte de ar aquecido desde as regiões 
tropicais , à dianteira de uma frente fria.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
17/09/19................................. R$ 74,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
17/09/19.................................R$ 27,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
17/09/19................................. R$ 49,50

Fonte: Deral/Seab

Serviços do Estado poderão ser acessados nas
agências dos Correios

 O Governo do 
Estado firmou nesta 
segunda-feira (16) um 
protocolo de intenções 
com os Correios para im-
plantação, no Paraná, do 
programa Balcão do Ci-
dadão. A iniciativa prevê 
a disponibilização de ser-
viços públicos nas agên-
cias dos Correios, que 
estão em todos os mu-
nicípios. O termo foi as-
sinado pelo governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior e pelo superin-
tendente de Operações 
dos Correios no Paraná, 
Paulo Kremer, em ceri-
mônia no Palácio Iguaçu.
 Desde maio des-
te ano, quando o Balcão 
do Cidadão foi lançado, 
os Correios já assinaram 
22 protocolos de inten-
ções com estados e ór-
gãos públicos, que pode-
rão ampliar o acesso da 
população a serviços ao 
utilizar a infraestrutura e 
a capila-
ridade da 
estatal. O 

Paraná conta com 508 
agências espalhadas pe-
los 399 municípios.
 Ratinho Junior 
afirmou que essa parce-
ria é uma oportunidade 
de o Estado estar mais 
próximo dos cidadãos. 
“Essa iniciativa vai aju-
dar o governo a prestar 
um serviço melhor, mais 
rápido e mais próximo da 
população. Está dentro 
da nossa proposta de 
trabalhar para tornar o 
Estado mais ágil e des-
complicar a vida do cida-
dão”, disse ele.
 De acordo com 
Paulo Kremer, além de 
potencializar a prestação 
de serviços pelos órgãos 
públicos, a medida tam-
bém gera economia aos 
parceiros. “O projeto vai 
estender os braços do 
governo, principalmen-
te naqueles municípios 
onde possa ter alguma 
dificuldade no atendi-
mento à população. 
Como estamos em to-

dos os municípios do 

Paraná, podemos ajudar 
o governo nesse senti-
do”, afirmou.
 RÁPIDO - A par-
tir do protocolo, Estado 
e Correios trabalharão 
juntos para determinar 
quais serviços podem 
ser disponibilizados nas 
agências. A implantação 
será capitaneada pela 
Casa Civil. “Os serviços 
que serão disponibili-
zados ainda não estão 
definidos, mas trabalha-
remos com os projetos 
para lançá-los o mais rá-
pido possível”, explicou o 
superintendente da Casa 
Civil, Phelipe Mansur.
 “Será uma soma 
de esforços para levar 
serviços essenciais, 
como emissões de do-
cumentos que não são 
feitos em todas as cida-
des”, disse ele. “Com 
isso, o Estado também 
não tem necessidade de 
criar estruturas em todos 
os municípios. O Paraná 

de o vice-governador Dar-
ci Piana; o chefe da Casa 
Civil, Guto Silva; a gerente 
de Atendimento dos Cor-
reios, Rosemeire Viana; 
o presidente da Sanepar, 

Cláudio Stábile; a diretora-
geral do Procon, Cláudia 
Silvano; o ex-governador 
Mário Pereira; os repre-
sentantes dos Centros 
de Distribuição Domicilia-
res dos Correios, Lucélia 
Correia Souza e Otacílio 
Pereira de Santana; e os 

cônsules da Bélgica, João 
Casillo; da Costa Rica, 
Sérgio Levy; do Senegal, 
Oziel dos Santos; do Pa-
raguai, Carlos Fleitas; de 
Bangladesh, Marcelo Gui-
marães; e do Marrocos, 
Ardisson Akel.

Fonte: aen.pr.gov.br

Governo vai dobrar investimento em consórcios
municipais de saúde

 O Governo do 
Estado vai dobrar em 
2020 os investimentos de 
custeio para consórcios 
municipais de saúde. De 
acordo com a Secretaria 
da Saúde, o orçamento 
anual destinado para 32 
consórcios que atuam no 
Estado vai aumentar de 
R$ 30 milhões para R$ 60 
milhões no ano que vem.
 O secretário da 
Saúde, Beto Preto, apre-
sentou as medidas ao 
governador Carlos Massa 
Ratinho Junior durante a 
reunião de secretariado 
desta terça-feira (17), no 
Palácio Iguaçu. A estraté-
gia é entregar atenção am-
bulatorial especializada, 
ofertando no mesmo es-
paço consultas e exames 
específicos, atendimento 
com equipe multiprofissio-
nal e cirurgias eletivas am-
bulatoriais.
 O governador 
ressaltou que o Paraná é 
referência para o País nes-
te modelo de gestão, que 
atende um dos principais 
projetos do Governo do 
Estado – a regionalização 
do atendimento médico
-hospitalar.

 “A Saúde está fa-
zendo um belíssimo traba-
lho, mesmo em uma área 
com enorme demanda por 
serviços. Em um primeiro 
momento, nos primeiros 
meses do ano, consegui-
mos controlar a área para 
que nada de grave acon-
tecesse. Agora já percebe-
mos uma grande evolução 
em todo o Paraná”, desta-
cou Ratinho Junior. “Apos-
tamos na saúde cada vez 
mais próxima das pesso-
as”, completou.
 Beto Preto ex-
plicou que o incremento 
orçamentário permitirá ga-
rantir a ampliação de servi-
ços em áreas importantes 
como psiquiatria, pediatria 
e atendimento ao enve-
lhecimento da população. 
“Os consórcios são ferra-
mentas públicas formadas 
por municípios com apoio 
do Governo do Estado. 
É uma maneira eficaz de 
levar atendimento espe-
cializado aos cidadãos 
paranaenses, da Capital 
ao Interior”, afirmou o se-
cretário.
 Ele destacou que 
o Paraná conta atualmente 
com 32 consórcios que re-

únem 97% dos municípios 
do Estado. Eles gerenciam 
Centros de Especialidades 
que atendem 79% da po-
pulação. “Vamos ampliar 
as ações assistenciais, 
juntando a atenção primá-
ria à atenção especializa-
da. Ainda temos vazios as-
sistenciais, como o Litoral 
e a Região Metropolitana 
de Curitiba”, disse Beto 
Preto.
 CONSÓRCIOS 
– Os consórcios intermu-
nicipais são iniciativas au-
tônomas das prefeituras 
localizadas em determi-
nadas regiões do Estado. 
Elas se associam para 
gerir e prover serviços à 
população. Os consórcios 
somam os recursos dos 
municípios integrantes ao 
montante estadual e con-
seguem agilizar os aten-
dimentos especializados. 
Eles foram implantados no 
âmbito do SUS na década 
de 90 e ocupam papel de 
destaque na Política de 
Saúde do Paraná.
 OBRAS – O se-
cretário reforçou ainda 

que o Estado já investiu 
R$ 11,2 milhões neste ano 
em obras e equipamentos 
hospitalares. Ele destacou 
ações em cidades como 
Jacarezinho, Cianorte, 
União da Vitória, Ivaiporã, 
Campo Mourão e Parana-
vaí.
 Apenas o Centro 
Regional de Especialida-
des Médicas de Jacarezi-
nho vai atender 22 cidades 
do Norte Pioneiro e tem 
previsão de ficar pronto 
até o fim de 2020.
 O complexo será 
administrado pelo Consór-
cio Intermunicipal de Saú-
de do Norte Pioneiro (Cis-
norpi) e terá cerca de 3 mil 
metros quadrados com es-
truturas de atendimento de 
especialidades médicas, 
com consultórios e labo-
ratórios, entre outros servi-
ços. O valor da obra é de 
R$ 9,1 milhões. “Estamos 
cumprindo o compromisso 
deste Governo de levar o 
atendimento especializado 
mais próximo das pesso-
as”, ressaltou o secretário.
Saúde reforça pedido de 

cuidados com a dengue
 Também durante 
a reunião do secretariado 
nesta terça-feira (17), o se-
cretário de Estado da Saú-
de, Beto Preto, reforçou o 
pedido para que a popula-
ção redobre os cuidados 
com a dengue neste perí-
odo pré-verão. Londrina, 
Paranaguá e Foz do Igua-
çu são os municípios que 
mais despertam atenção.
 O informe técnico 
sobre a situação da den-

gue e chikungunya emitido 
pela secretaria monstra 
que grande parte dos fo-
cos do mosquito Aedes 
aegypti são encontrados 
nas residências. Berto Pre-
to ressalta que pequenos 
cuidados podem romper 
o ciclo de vida do Aedes 
aegypti e sua reprodução. 
“Precisamos controlar o 
mosquito, mas não aque-
le combate de apenas um 
dia por ano. Tem de ser 
assunto de ordem do dia”, 
afirmou.
 Entre as doenças 
que o mosquito Aedes ae-

gypti transmite, a dengue é 
a mais comum no Paraná. 
A secretaria estadual alerta 
que a limpeza de terrenos, 
quintais e também interna 
da casa, o esvaziamento 
de depósitos e recipientes 
com água devem ser fei-
tos com frequência duran-
te todo o ano. Resíduos 
que não serão reutilizados 
precisam ser acondiciona-
dos de maneira que não 
se tornem criadouros do 
mosquito até que sejam 
coletados para destinação 
final.

Fonte: aen.pr.gov.br

 Alvorada do Sul
convida a população 
para debate com os

candidatos a
Conselheiros Tutelares

tem muitas cidades pe-
quenas e o governo não 
tem condição de montar 
estrutura em todas elas”, 
completou.
 SERVIÇOS – 
Entre os serviços ofer-
tados estão a emissão, 
regularização e altera-
ção do CPF, emissão 
de certificado digital, en-
trada ao Seguro DPVAT, 
pagamentos de taxas e 
multas referentes ao Ser-
viço Militar, distribuição 
de kit de conversão para 
recepção do sinal de TV 
digital e o pagamento de 
aposentados via Banco 
Postal.
 Em alguns es-
tados, também estão 
disponíveis a emissão 
do documento de iden-
tidade (Rio Grande do 
Norte), da Carteira de 
Trabalho (São Paulo) e o 
recadastramento escolar 
(Minas Gerais).
 PRESENÇAS – 
Participaram da solenida-

Fonte: facebook.com/alvoradadosul.pr.gov.br/


