
• Os destaques meteorológicos para essa segunda-feira: Tempo 
abafado e pancadas de chuvas a qualquer hora do dia para para 
todas as regiões paranaenses.
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Máx: 35° C em Londrina
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
04/11/19 ................................. R$ 75,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
04/11/19 .................................R$ 32,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
04/11/19 ................................. R$ 45,00

Fonte: Deral/Seab

Saúde libera R$ 10,5 milhões para pagamento de serviços na saúde
 A Secretaria de Estado da Saúde 
liberou R$ 10 milhões para instituições que 
são fornecedoras de serviços e parcerias 
da secretaria. Os recursos servirão para 
custear tratamentos, programas e interna-
ções de unidades próprias do Estado e de 
conveniados. 
 “Queremos cada vez mais agilizar 
o pagamento dos serviços que são reali-
zados em nosso Estado. dessa forma, o 
prestador, clínica, hospital, laboratório e 
os próprios médicos, sabem que podem 
contar com o pagamento do trabalho pres-
tado. Fazemos todos os trâmites de forma 
transparente e rápido, cumprindo as regras 
e pensando também na ponta”, afirmou o 
secretário de estado da Saúde, Beto Preto. 
 Instituições que trabalham com o 
programa Rede Cegonha, voltado às ges-
tantes, e com o programa para a qualifi-
cação do parto, tiveram aproximadamente 
R$ 1,5 milhão em recursos liberados pela 
secretaria estadual. 

 Para 16 unidades que atuam na 
promoção e prevenção à saúde no Plano 
Operativo Estadual de Atenção Integral ao 
Adolescente em Conflito com a Lei foram 
liberados R$ 65 mil. 
 Nos processos assinados pelo 
secretário, também constam pagamen-
tos serviços de oncologia para o Hospi-
tal Erasto Gaertner, Hospital do Câncer 
de Londrina e do Hospital do Câncer de 
Cascavel. Há também liberação de valores 
para quitação de diárias de leitos de psi-
quiatria.
 O número maior de liberações é 
para hospitais públicos e filantrópicos do 
Sistema Único de Saúde. Mais de 100 ins-
tituições receberão valores para custeio e 
para a rede de urgência e emergência, so-
mando cerca de R$ 3 milhões. Para o Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência, 
Samu, de 23 municípios, a Sesa destinou 
aproximadamente R$ 5 milhões.

Fonte: Agência de Notícias do Estado do Paraná.

Saúde promove qualificação da atenção materno-infantil
 A Secretaria de 
Estado da Saúde ini-
ciou na última semana 
encontros macrorregio-
nais para qualificação 
da atenção materno-in-
fantil. O primeiro evento 
acontece em Cascavel, 
no Oeste do Estado. O 
objetivo é instruir os pro-
fissionais da área para 
que atuem em situações 
que influenciam na mor-
talidade materna, infantil 
e fetal.
 O público-al-
vo são profissionais da 
Atenção Primária à Saú-
de das regionais, servi-
ços de Atenção Ambu-
latorial e Hospitalar e 
gestores. Além de Cas-
cavel, outros três encon-
tros serão promovidos 
em Londrina, Maringá e 
Curitiba, somando cerca 
de 2 mil participantes.
 “A atenção à 
saúde da mulher e da 
criança necessitam de 
aperfeiçoamento nos 
vários níveis de atenção 
com foco na promoção 
à saúde. Nossa missão 
é capacitar cada vez 
mais profissionais, com 
o objetivo de diminuir os 
índices de morte mater-
no-infantil”, disse o se-
cretário da Saúde, Beto 
Preto.
 REDE DE 
ATENÇÃO — A Linha de 
Cuidado Materno Infantil 
é o conjunto de ações 
para organização e qua-
lificação dos cuidados 
às gestantes e bebês, 
em todas as regiões do 
Estado. Alguns dos ob-
jetivos da rede são o 
planejamento reprodu-

tivo, a atenção huma-
nizada e qualificada à 
gravidez, ao parto e ao 
puerpério para a mulher 
e o nascimento seguro, 
o crescimento e o de-
senvolvimento saudável 
das crianças.
 A diretora de 
Atenção e Vigilância 
em Saúde da secretaria 
estadual, Maria Goretti 
David Lopes, destacou 
a importância da capa-
citação. “Precisamos 
discutir essas questões 
da área materno-infantil 
com quem faz saúde, 
junto com os municípios 
e com os profissionais 
de saúde. A gestão da 
secretaria vem cada vez 

mais inovando, fazendo 
mais e melhor e perto 
das pessoas”.
 Para o diretor da 
10ª Regional de Saúde, 
João Gabriel Avanci, a 
escolha de Cascavel 
para abertura do even-
to é motivo de orgulho. 
“Termos sido escolhidos 
como a primeira sede de 
macro significa a valori-
zação das medidas pro-
ativas desencadeadas 
desde o início da atual 
gestão. Esta ação mani-
festa a sensibilidade do 
Governo em relação ao 

cuidado materno-infantil 
por meio da integração 
de ações entre Estado e 
municípios, avançando 
na regionalização dos 
atendimentos”.
 A coordenado-
ra de Vigilância Epide-
miológica Acácia Nasr 
apresentou os dados 
do Paraná e da Macror-
região Oeste relativos 
à área. Ela salientou a 
importância do conheci-
mento dos indicadores 
materno, infantil e fetal 
para demonstrar a re-
alidade socioeconômi-

ca, cultural e ambiental 
e, também, o nível de 
saúde da população, 
em especial das mulhe-
res e crianças, além do 
acesso e qualidade na 
atenção à saúde para 
prevenção. “Visamos 
assegurar uma vida sau-
dável e a promoção da 
saúde e bem-estar para 
todos, em todas as ida-

DATAS
Os próximos eventos serão realizados 
em Londrina (Macro Norte) em 6 de 

novembro; Maringá (Macro Oeste) no dia 
22 e em Curitiba (Macro Leste) em 6 de 

dezembro.

des”, disse.
 “Precisamos fa-
zer a informação chegar 
a todos os municípios 
do Estado. Esperamos 
até o primeiro semestre 
do ano que vem para 
capacitar ainda mais 
profissionais que se 
destaquem e tenham 
potencial para capacitar 
no âmbito das regio-

nais”, disse a enfermei-
ra Carolina Bolfe Poli-
quesi, chefe da Divisão 
da Atenção à Saúde da 
Mulher.
 Participaram do 
evento em Cascavel pro-
fissionais da 7ª, 8ª, 9ª e 
20ª regionais de saúde, 
membros da equipe da 
10ª Regional.

Fonte: Agência de Notícias do 
Estado do Paraná.


