
• Como a área com instabilidade principal ainda está concen-
trada sobre o Rio Grande do Sul a previsão, para o Paraná, 
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para a maioria das regiões.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
17/10/19................................. R$ 77,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
17/10/19.................................R$ 31,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
17/10/19................................. R$ 45,00

Fonte: Deral/Seab

Município de Florestópolis 
e Senai promovem Curso 

Mecânico Industrial
 O mundo em nossa volta está mudando, e só não fica para traz quem se 
qualifica; pensando desta forma a Prefeitura Municipal de Florestópolis em par-
ceria com o Senai vem trazendo vários cursos de especialização e qualificação 
para o Munícipio, e na tarde da ultima segunda-feira(14/10/2019) teve início, o 
Curso de Mecânica Industrial na Carreta do Conhecimento estacionada ao lado 
do Ginásio de Esportes, serão três turnos: matutino, vespertino e noturno.

Fonte: https://www.florestopolis.pr.gov.br

Desburocratização e reforma ajudam 
Paraná a atrair investimentos

 As medidas do 
Governo que contribuem 
para o Paraná atrair in-
vestimentos e apresen-
tar desempenho positivo 
em indicadores como o 
crescimento da produ-
ção industrial e a aber-
tura de empregos, foram 
tema da palestra do go-
vernador Carlos Massa 
Ratinho Junior, nesta 
quarta-feira (16), para 
empresários de Londrina 
e região.
 Ele participou da 
abertura do Lidere 2019, 
evento organizado pela 
Associação Comercial 
e Industrial de Londrina 
(Acil) e que reúne cerca 
de mil pessoas.
 O governador ci-
tou o Programa Descom-
plica, iniciativa de caráter 
permanente do Governo 
do Estado para simpli-
ficar a vida dos empre-
endedores. “O empre-
sariado quer um Estado 
facilitador, não aquele 
que atrapalhe a vida de 
quem quer investir”, afir-
mou. “O governo quer 

ser aliado do empreen-
dedor”.
 O projeto tem 
três vertentes: liberação 
do CNPJ e das autoriza-
ções para empresas de 
baixo risco em menos de 
24 horas, soluções para 
fechamento de empre-
sas e um comitê perma-
nente de desburocratiza-
ção com a participação 
da sociedade .
 Segundo Rati-
nho Junior, são medidas 
que contribuem para ge-
rar emprego e renda e 
fizeram com que a Junta 
Comercial zerasse a fila 
para abertura de empre-
sas.

REFORMA
 O governo, disse 
Ratinho Junior, buscou 
também atacar pontos 
nevrálgicos do Estado, 
enxugando a máquina 
pública e eliminando bu-
rocracias, o que tornou 
o Paraná mais atrativo 
para investimentos.
 “O Estado sem-
pre teve por caracterís-
tica ser muito moroso. 

Adotamos medidas para 
torná-lo mais ágil, com 
ações rápidas que ge-
rem investimento e de-
senvolvimento”, disse.
 Ele destacou a 
redução de 28 para 15 o 
número de secretarias, 
gerando uma economia 
anual de R$ 10,6 milhões 
para o caixa do Governo. 
Reforçou que o processo 
já está na segunda fase, 
agora unificando autar-
quias com a mesma na-
tureza e finalidade.

DESEMPENHO
 O governador 
disse que o Paraná 
atraiu cerca de R$ 17 bi-
lhões em investimentos 
privados nos primeiros 
nove meses do ano. Se-
gundo o Cadastro Geral 
de Empregados e De-
sempregados (Caged) 
do Ministério da Econo-
mia, o Paraná criou 50 
mil novos postos de tra-
balho até agosto. “Em-
prego é indutor direto do 
desenvolvimento”, disse 
Ratinho Junior.

INDÚSTRIAS 

 A somatória de 
ações e esforços, se-
gundo go governador, 
fez com que o Paraná fe-
chasse os oito primeiros 
meses do ano como o 
Estado com maior índice 
de crescimento na pro-
dução industrial do País.
 O acumulado no 
período foi de 6,5%, se-
gundo dados divulgados 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE). “Isso é cresci-
mento chinês, muito aci-
ma da média nacional, o 
que demonstra que esta-
mos no caminho certo”, 
afirmou.

LIDERE
 O Lidere é consi-
derado o maior encontro 
empresarial de Londrina 
e região. Tem como ob-
jetivo preparar empresá-
rios e empreendedores 
para um cenário com-
petitivo e dinâmico. O 
evento deste ano conta 
com 1.000 participantes, 
24 horas de conteúdo, 
20 expositores, quatro 
trilhas de conteúdo e 16 
palestrantes, além de 
cerca de 70 empresas 
que vão participar da Ro-
dada de Negócios. O Li-
dere 2019 termina nesta 
quinta-feira (17).

PRESENÇAS
 Acompanharam 
a palestra o secretário 
da Saúde, Beto Preto; 
o diretor-presidente da 
Invest Paraná, Eduardo 
Bekin; o deputado fede-
ral Boca Aberta; os de-
putados estaduais Tiago 
Amaral e Cobra Repór-
ter, além de lideranças 
empresariais da região 
de Londrina.
Fonte: http://www.aen.pr.gov.br

Saúde vai certificar 
municípios para a 

eliminação da sífilis
 A Secretaria de 
Estado da Saúde lançou 
nesta quarta-feira (16) a 
Certificação da Elimina-
ção da Transmissão Ver-
tical da Sífilis Congênita 
para os municípios que 
atingirem os critérios e 
os indicadores estabele-
cidos mundialmente.
 A transmissão 
vertical da sífilis congê-
nita acontece durante a 
gestação, quando a mãe, 
já infectada em relação 
sexual, passa a bactéria 
para o filho.

 “Esta proposta 
é inédita entre Governo 
do Estado e municípios”, 
afirmou o secretário es-
tadual da Saúde, Beto 
Preto. Segundo ele, o 
objetivo é incentivar e 
aprimorar os processos 
para a eliminação da sífi-
lis congênita que, apesar 
de ser uma doença mile-
nar, ainda é a segunda 
principal causa de morte 
fetal evitável em todo o 
mundo.
 Os critérios de-
vem estar em confor-

midade com diretrizes 
do Ministério da Saúde, 
Organização Pan-Ame-
ricana da Saúde, Orga-
nização Mundial da Saú-
de, Fundo das Nações 
Unidas para Infância, 
Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde, 
e Conselho Nacional de 
Secretários Municipais 
de Saúde (Conasems).
 O anúncio da 
certificação foi feito du-
rante o Seminário de 
Mobilização para Enfren-
tamento da Sífilis, pro-

movido pela Secretaria 
e 2ª Regional de Saúde 
da Região Metropolitana, 
em Curitiba, com a par-
ticipação de profissionais 
que atuam nas áreas da 
Vigilância e da Atenção 
Primária. Representan-
tes das 22 Regionais 
de Saúde do Estado 
também participaram do 
evento por videoconfe-
rência.
 Para conquista-
rem a certificação, os mu-
nicípios deverão compro-
var ações de prevenção, 
qualificação e atenção 
ao pré-natal, tratamento 
das gestantes e parcerias 
sexuais, profilaxia das 
crianças expostas e pro-

moção da saúde sexual e 
reprodutiva.
 Deverão, princi-
palmente, atingir o pata-
mar indicado como acei-
tável na taxa de incidência 
de sífilis em menores de 
1 ano, que é de 0,5 caso 
para cada 1.000 nascidos 
vivos, nos três últimos 
anos de monitoramento, 
explicou Beto Preto.

DADOS 
 A taxa de detec-
ção de sífilis em gestan-
te e incidência congênita 
no Paraná aumentou nos 
últimos anos: de 2,9 para 
cada 1.000 nascidos vi-
vos registrada em 2014, 
passou para 4,1 em 
2015; para 4,7 em 2016; 

5,6 no ano de 2017; e 5,8 
em 2018.
 “Estamos traba-
lhando para a eliminação 
da transmissão vertical 
e os municípios estão 
envolvidos no projeto. 
Hoje o Paraná apresenta 
177 municípios elegíveis 
para a certificação. São 
cidades localizadas nas 
macrorregionais Leste, 
Oeste, Noroeste e Nor-
te”, diz a coordenadora 
de Vigilância Epidemio-
lógica, Acácia Nasr.

SÍFILIS 
CONGÊNITA 

 Segundo a mé-
dica Acácia Nars, mui-
tas são as causas para 
o aumento dos casos as 

sífilis congênita. “Desta-
camos a desinformação 
acerca do assunto, a au-
tomedicação, o descuido 
no uso de preservativos 
e a qualidade da atenção 
à gestante. É preciso 
que a grávida faça pelo 
menos 6 consultas no 
pré-natal e 1 teste para 
detectar sífilis por trimes-
tre no período gestacio-
nal e no parto”, disse.
 São complica-
ções da doença: aborto 
espontâneo, parto pre-
maturo, má-formação do 
feto, surdez, cegueira, 
deficiência mental e/ou 
morte ao bebê no nasci-
mento.
Fonte: http://www.aen.pr.gov.br


