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 As Secretarias de 
Estado da Saúde e Justiça 
promoveram na terça-feira 
(03), em Curitiba, o 1º Sim-
pósio Estadual da Pessoa 
com Deficiência, como 
partes das atividades do 
Dia Internacional da Pes-
soa com Deficiência, insti-
tuída pela ONU.
 Estima-se que 
o Paraná tenha hoje 
2.280.549 de pessoas 
com uma ou mais deficiên-
cias e que todas necessi-
tam de algum tipo de apoio 
institucional e assistencial 
do Governo do Estado. 
“É para atender este pú-
blico, ampliando ações e 
capacitando profissionais 
que atuam na área, que a 
Secretaria da Saúde dire-
ciona o seu foco”, afirmou 
o secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto. “Por 
isso a promoção deste 
simpósio que tem como 
objetivo estender o debate 
sobre o tema entre toda a 
sociedade”.
 O Simpósio acon-
teceu no auditório da Ce-
lepar (Companhia de Tec-
nologia da Informação e 
Comunicação do Paraná), 
e reuniu profissionais de 
todo Estado para debater 
a Linha de Cuidado im-
plantada no Paraná.
 “Temos hoje pon-
tos de atenção especiali-
zada para atendimento da 
pessoa com deficiência nas 
22 Regionais de Saúde; 25 
serviços na modalidade úni-
ca de reabilitação física, e 
19 serviços na modalidade 
única de deficiência auditi-
va”, afirmou a coordenado-
ra de Gestão de Serviços 
Próprios da Secretaria da 
Saúde, Vivian Raksa.
 Segundo ela, o Es-
tado tem ainda, como uni-
dades próprias, o Hospital 
de Reabilitação Ana Caro-
lina Moura Xavier e o Cen-
tro de Atendimento Integral 
ao Fissurado Labiopalatal, 
que integram o Complexo 
do Hospital do Trabalha-
dor; o Centro Regional de 
Atendimento Integrado ao 
Deficiente e o Centro Es-
pecializado de Reabilitação 
em Foz do Iguaçu.
 “Esta é a rede 
preparada hoje para a 
assistência à pessoa com 
deficiência, e que preten-
demos ampliar ainda mais 

em 2020, a exemplo do já 
fizemos neste ano quando 
agregamos o Hospital de 
Reabilitação ao CHT e, 
de início, já ativamos 10 
novos leitos de UTI e pas-
samos de 37 cirurgias por 
mês, para 169”, acrescen-
tou.
 A chefe da Divi-
são da Saúde da Pessoa 
com Deficiência da Se-
cretaria, Aline Jarschel de 
Oliveira, explica que a li-
nha de cuidado de saúde 
da pessoa com deficiência 
visa ações de prevenção, 
promoção, tratamento e 
reabilitação das pessoas 
que já têm uma deficiência 
instalada, com equipe mul-
tidisciplinar, que abrange a 
oferta de serviços nas áre-
as da deficiência auditiva, 
física, visual e intelectual.
 Segundo ela, a 
porta de entrada é a Aten-
ção Primária, a Unidade 
Básica de Saúde, onde 
todo o usuário é atendido 
e, caso necessite, é enca-
minhado para a Atenção 
Especializada e hospitalar. 
“No caso da pessoa com 
deficiência, vale ressaltar a 
importância do trabalho da 
assistência social, também 
ofertada na rede estadual”.

PARCERIA
 O diretor do De-
partamento de Apoio à 
Pessoa com Deficiência, 
da Secretaria de Esta-
do da Justiça, Família e 
Trabalho e presidente do 
Conselho Estadual dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência, Felipe Braga 
Cortes, ressaltou que o 
Governo do Estado prepa-
ra um cadastro único das 
pessoas com deficiências. 
“Vamos reunir os cadas-
tros das duas secretarias e 
criaremos o cadastro úni-
co, para sabermos onde 
estão estas pessoas, que 
tipo de deficiências elas 
têm e principalmente onde 
podemos melhorar nosso 
apoio”, disse. “Estamos 
estruturando esta platafor-
ma digital junto à Celepar 
e logo mais vamos implan-
tar mais este serviço den-
tro da inovação que segue 
a linha estabelecida pelo 
Governo do Estado, que 
trata da inovação traduzi-
da como benefício para a 
população”, afirmou.
Fonte:http://www.aen.pr.gov.br

Estado vai 
ampliar assistência 

à pessoa 
com deficiência

Nascidos em setembro e outubro sem conta na 
Caixa podem sacar FGTS

 A Caixa Econô-
mica Federal inicia hoje 
(6) mais uma etapa de 
liberação do saque ime-
diato do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS), que paga 
até R$ 500 por conta 
ativa ou inativa. Os tra-
balhadores nascidos em 
setembro e outubro sem 
conta no banco poderão 
retirar o dinheiro.
 O saque come-
çou em setembro para 
quem tem poupança ou 
conta corrente na Caixa, 
com crédito automático. 
Segundo a Caixa, no to-
tal os saques do FGTS 
podem resultar em uma 

liberação de cerca de R$ 
40 bilhões na economia 
até o fim do ano.
 Originalmente, o 
saque imediato iria até 
março, mas o banco an-
tecipou o cronograma, e 
todos os trabalhadores 
receberão o dinheiro 
este ano.

Atendimento
 Os saques de 
até R$ 500 podem ser 
feitos nas casas lotéricas 
e terminais de autoaten-
dimento para quem tem 
senha do cartão cidadão.
 Quem tem car-
tão cidadão e senha 
pode sacar nos corres-
pondentes Caixa Aqui, 

apresentando documen-
to de identificação, ou 
em qualquer outro canal 
de atendimento.
 No caso dos 
saques de até R$ 100, 
a orientação da Caixa é 
procurar casas lotéricas, 
com apresentação de 
documento de identifica-
ção original com foto.
 Segundo a Cai-
xa, mais de 20 milhões 
de trabalhadores podem 
fazer o saque só com o 
documento de identifica-
ção nas lotéricas.
 Quem não tem 
senha e cartão cidadão 
e vai sacar mais de R$ 
100, deve procurar uma 

agência da Caixa.
 Embora não 
seja obrigatório, a Caixa 
orienta, para facilitar o 
atendimento, que o tra-
balhador leve também a 
carteira de trabalho para 
fazer o saque. Segundo 
o banco, o documen-
to pode ser necessário 
para atualizar dados.
 As dúvidas so-
bre valores e a data do 
saque podem ser con-
sultadas no aplicativo do 
FGTS (disponível para 
iOS e Android), pelo site 
da Caixa ou pelo telefo-
ne de atendimento ex-
clusivo 0800-724-2019, 
disponível 24 horas.
 A data limite para 
saque é 31 de março de 
2020. Caso o saque não 
seja feito até essa data, os 
valores retornam para a con-
ta do FGTS do trabalhador.

Horário especial
 Para facilitar o 
atendimento, a Caixa vai 
abrir 2.302 agências em 
horário estendido hoje e 
na segunda-feira (9). As 
agências que abrem às 
8h terão o encerramen-
to do atendimento duas 
horas depois do horário 
normal de término.
 As que abrem 
às 9h terão atendimento 
uma hora antes e uma 
hora depois. Aquelas 

que abrem às 10h ini-
ciam o atendimento com 
duas horas de antece-
dência. E as que abrem 
às 11h também iniciam o 
atendimento duas horas 
antes do horário normal.
 A lista das agên-
cias com horário espe-
cial de atendimento pode 
ser consultada no site da 
Caixa. Nesses pontos, o 
trabalhador poderá tirar 
dúvidas, fazer ajustes de 
cadastro dos trabalha-
dores e emitir senha do 
Cartão Cidadão.
 A Caixa destaca 
que o saque imediato não 
altera o direito de sacar 
todo o saldo da conta do 
FGTS, caso o trabalhador 
seja demitido sem justa 
causa ou em outras hipó-
teses previstas em lei.
 Essa modalida-
de de saque não signifi-
ca que houve adesão ao 
saque aniversário, que é 
uma nova opção ofere-
cida ao trabalhador, em 
alternativa ao saque por 
rescisão do contrato de 
trabalho.
 Por meio do sa-
que aniversário, o tra-
balhador poderá retirar 
parte do saldo da conta 
do FGTS, anualmente, 
de acordo com o mês de 
aniversário.

Fonte:http://www.ebc.com.br/

Saúde capacita profissionais sobre 
orçamento e transparência

 A Secretaria de 
Estado da Saúde, em 
parceria com o Ministé-
rio da Saúde, promove 
nesta quinta e sexta-fei-
ra (05 e 06) uma capaci-
tação para os gestores e 
responsáveis pelo pre-
enchimento do Sistema 
de Informações Sobre 
Orçamentos Públicos 
em Saúde (Siops). O 
objetivo é informar aos 
profissionais as mudan-
ças e atualizações dos 
procedimentos e eliminar 
dúvidas sobre possíveis 
falhas no preenchimen-
to ou fluxo das informa-
ções.
 O Siops é uma 
ferramenta que captura 
dados de orçamentos 
públicos da saúde em to-

das as esferas públicas 
– municípios, estados e 
União. O envio das in-
formações é obrigatório 
por lei e deve ser feito 
bimestralmente pelas 
secretarias estaduais e 
municipais. A plataforma 
disponibiliza informa-
ções sobre todas as des-
pesas em saúde e esses 
valores são vistos por 
conselhos municipais e 
estaduais de saúde, o 
Tribunal de Contas, o Mi-
nistério Público e a polu-
ção em geral. Os dados 
ficam disponíveis para 
consulta na página do 
Siops.
 A capacitação 
conta com a participa-
ção de 300 pessoas que 
representam 155 muni-

cípios do Paraná. O di-
retor-geral da secretaria 
estadual, Nestor Werner 
Júnior, destaca a impor-
tância de qualificar os 
profissionais e sempre 
atualizar o sistema para 
o preenchimento de in-
formações orçamentária 
e financeira. “O Siops é 
um sistema que coloca 
a questão orçamentária 
da saúde na vitrine para 
os órgãos de controle. 
Esse curso é uma atu-
alização, uma troca de 
experiências onde todos 
os profissionais envolvi-
dos podem entender a 
importância da manuten-
ção desse sistema e dis-
cutir o processo de pla-
nejamento orçamentário 
e financeiro da saúde”.

 O coordenador 
estadual do Siops, Mário 
Martins Júnior, ressalta 
que é uma obrigação de 
todos os gestores que 
trabalham no Sistema 
Único de Saúde (SUS) 
fazer o preenchimento 
correto do Siops. “Essa 
é uma capacitação prá-
tica de como utilizar e 
alimentar o sistema de 
forma efetiva e correta. 
Tudo que tem de mais 
atual em relação ao sis-
tema de informação será 
visto nesses dois dias. 
É muito importante dar 
transparência ao que 
está sendo executado, 
pois trata-se do controle 
do dinheiro público usa-
do em saúde”.
 O diretor execu-
tivo do Fundo Estadual 
de Saúde (Funsaúde), 
Olavo Gasparin, explica 
que o sistema funciona 
como um grande con-
densado de informa-
ções compatibilizadas, 
mostrando a receita e as 
despesas com saúde e 
se elas estão dentro do 
mínimo exigido, que é de 
12% do orçamento pú-
blico estadual e 15% do 
municipal.
 “Todas as infor-
mações relacionadas 
à receita e despesas 

devem estar nesse sis-
tema, e têm que ser as 
mais claras e reais pos-
síveis. Por meio do Siops 
conseguimos ter uma 
qualificação melhor do 
financiamento em saúde 
e visualizar onde cada 
município está aplicando 
o recurso, além de veri-
ficar se esse gasto está 
correto e se atende às 
necessidades da popula-
ção. Assim conseguimos 
identificar e fazer um me-
lhor planejamento desse 
recurso”, enfatizou.
 Célia Rodrigues 
de Carvalho, palestrante 
e contadora do Ministério 
da Saúde, explica a im-
portância dessa capaci-
tação que acontece pelo 
quarto ano consecutivo 
no Paraná. “Todo mundo 
que trabalha com orça-
mento público sabe que 
é preciso atualizar-se 
constantemente. É com 
este intuito que estamos 
aqui, para repassar as 
informações de inser-
ção de dados. É muito 
relevante que o preen-
chimento adequado do 
Siops aconteça por parte 
de todos os municípios 
e envolva todos os ges-
tores e responsáveis por 
esse preenchimento.”
Fonte:http://www.aen.pr.gov.br


