SOJA - SACA 60 kg
Dia
Preço
22/08/18................................. R$ 77,50

• A instabilidade aumentou no interior do estado pela
presença de uma frente fria. As chuvas provocadas
não são fortes. No oeste, no noroeste e em parte do
sudoeste paranaense a chuva cessa e as temperaturas icam baixas durante a manhã de hoje.
Mín: 11° C em Curitiba
Máx: 23° C em Londrina
Fonte: Simepar
Fechamento desta edição: 11:00 horas
Faça sua assinatura pelo fone (43) 3232-2568: R$ 30,00 para entrega
em Sertanópolis e R$ 50,00 nos demais municípios, pelos Correios
(Edição Comercial - Consultar valores para o Diário Oicial).

MILHO - SACA 60 kg
Dia
Preço
22/08/18................................. R$ 32,00
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TRIGO - SACA 60 kg
Dia
Preço
22/08/18................................. R$ 49,00
Fonte: Deral/Seab

Conheça os programas de governo dos candidatos a presidente
A seguir uma parte dos programas de governo de alguns dos candidatos à Presidência da República que pediram
registro na Justiça Eleitoral. As informações foram colhidas diretamente no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foram
destacadas as propostas para saúde, educação e segurança
pública - alguns pontos de preocupação cotidiana dos brasileiros.
Saúde
Alvaro Dias (Pode)
Propõe investir em pronto atendimento: ila zero nas
emergências e adoção de prontuário eletrônico. Isenção de impostos para os medicamentos genéricos até 2022.
Ciro Gomes (PDT)
Propõe a adoção do Registro Eletrônico de Saúde, que
manterá o histórico do paciente e facilitará o atendimento em
todas as esferas do SUS; a criação de central de regulação
para a alocação de leitos e procedimentos, a partir da deinição
de protocolos de prioridade no atendimento, considerando as
diversas especialidades médicas; a redução da ila para realização de exames e procedimentos especializados através da
compra de procedimentos junto ao setor privado; a ampliação
da oferta de atendimento à urgência e emergência, reforçada
por meio da constituição de consórcios em mesorregiões e da
implementação de regiões de saúde; e a correção dos valores
da tabela de procedimentos.
Geraldo Alckmin (PSDB)
Promete ampliar o Programa Saúde da Família, incorporando novas especialidades e dar prioridade à primeira
infância com “a integração de programas sociais, de saúde
e educação, do período pré-natal até os seis anos de idade”.
Para gestão da saúde, propõe a implantação de um cadastro
único de todos os usuários do SUS e a criação de um prontuário eletrônico com o histórico médico de cada paciente.
Guilherme Boulos (PSOL)
Aumentar o inanciamento federal de 1,7% para 3% do
PIB, regulamentar o mercado da saúde explorado pela iniciativa privada, expandir e fortalecer a rede pública na atenção primária, secundária e terciária e na provisão de medicamentos.
Defende o funcionamento de conselhos de saúde na deinição
de políticas do setor e a adoção de programas de saúde para
ações airmativas.
Henrique Meirelles (MDB)
Defende aumentar os investimentos em promoção da
saúde e qualidade de vida, ampliação dos serviços de atenção
e do Programa Saúde da Família e a retomada dos mutirões de
saúde.
Jair Bolsonaro (PSL)
Defende a saúde preventiva e propõe a adoção de um
prontuário eletrônico nacional interligado, alimentado e acessível nos postos de atendimento de saúde. Já os médicos estarão registrados em “credenciamento universal” para compartilhar “esforços da área pública com o setor privado”. A promessa
é que todos os médicos poderão atender qualquer plano de
saúde.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Dar continuidade à implantação do Sistema Único de
Saúde (SUS). Para isso, defende o aumento imediato e progressivo do inanciamento da saúde, a valorização dos trabalhadores, o investimento no complexo econômico-industrial da
saúde e a articulação entre municípios, Estados e União.
Marina Silva (Rede)

Propõe revisão do atual modelo de gestão do SUS,
adotando uma gestão integrada, participativa e nacional do sistema. O país será dividido em 400 regiões de saúde, a gestão
do SUS será compartilhada entre a União, os estados e os municípios e envolverá as entidades ilantrópicas e serviços privados. Representantes eleitos pela população dos municípios da
região terão mandatos para participar da gestão.
Educação
Alvaro Dias (Pode)
A proposta é incluir até 2022 todos os alunos no ensino integral e capacitar professores. Ofertar creches e criar 500
centros de educação para o trabalho.
Ciro Gomes (PDT)
Aumentar o investimento para universalizar o acesso
de estudantes de 4 a 17 anos, eliminar o analfabetismo escolar, melhorar a qualidade do ensino, elevar a média de anos de
estudo da população, garantir a permanência e a conclusão na
idade adequada, reduzir a evasão, adotar uma base nacional
comum curricular, aprimorar a formação e seleção de professores, ampliar a rede de ensino básico e de escolas para alfabetização de jovens e adultos.
Geraldo Alckmin (PSDB)
Promete fazer uma “revolução na educação básica” e
para isso pretende tornar a carreira de professor prestigiada e
atrativa para os jovens. O candidato anuncia que investirá na
educação básica para que o país alcance 50 pontos em 8 anos
no exame internacional Pisa.
Guilherme Boulos (PSOL)
No primeiro ano de governo, será encaminhada a
regulamentação do regime de colaboração entre os entes federados, tendo por base a garantia do direito à educação, o
combate às desigualdades e as metas do Plano Nacional de
Educação. Implementação do Sistema Nacional de Educação
e do Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi). As verbas públicas
serão destinadas exclusivamente para escolas públicas.
Henrique Meirelles (MDB)
Sugere a criação do Pró-Criança, “oferecendo, nos
moldes do Prouni, a todas as famílias atendidas pelo Bolsa
Família o direito de optar por colocar seus ilhos em creches
particulares”.
Jair Bolsonaro (PSL)
O programa critica a “doutrinação” ideológica do ensino e propõe mudanças na base curricular nacional. A avaliação
é que o país investe mais recursos na educação superior e
menos na educação básica, e que é necessário “inverter a pirâmide” e rever o estímulo ao estudo.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Pretende ampliar a oferta de vagas nas creches e no
ensino fundamental de forma a garantir 100% das crianças e
adolescentes nas salas de aula, bem como adotar uma política
nacional de valorização e qualiicação dos professores.
Marina Silva (Rede)
A prioridade é a primeira infância (0 a 6 anos). O compromisso é ampliar a oferta de creches para crianças de 0 a 3
anos dos atuais 30% para 50% em todo o país e a universalização da educação infantil, na faixa etária de 4 a 5 anos, em
cumprimento às metas do Plano Nacional de Educação (PNE).
Para isso, a União vai atuar em parceria com os estados e municípios.
Segurança pública
Alvaro Dias (Pode)

Propõe reduzir em 60% o total de homicídios e assaltos, para preservar cerca de 36 mil vidas por ano. Aumento do
investimento em inteligência, informação e integração policial.
Ciro Gomes (PDT)
Investir na investigação e prevenção de homicídios e
outros crimes violentos, no enfrentamento às organizações criminosas, no controle do tráico de armas, no policiamento nas
fronteiras, na repressão à lavagem de dinheiro e aos crimes
contra a administração pública. Implementar a Política Nacional de Segurança Pública e o Sistema Único de Segurança
Pública, criar a polícia de fronteiras e institucionalizar e reforçar
a Força Nacional de Segurança Pública (FNSP).
Geraldo Alckmin (PSDB)
Propõe “a prevenção primária e secundária” ao crime
nas áreas mais violentas do país”. Defende atenção especial
à proteção dos jovens e o estabelecimento de pacto nacional
para a redução de violência contra idosos, mulheres e LGBTI.
A proposta estabelece como meta reduzir a taxa de homicídios
para, “pelo menos, 20/100 mil habitantes”. Defende o combate
ao crime organizado e o tráico de armas e drogas com a integração da inteligência de todas as polícias; a criação da Guarda Nacional como polícia militar federal, e a revisão da Lei de
Execução Penal para tornar mais difícil a progressão de penas.
Guilherme Boulos (PSOL)
Defende a desmilitarização das polícias, a implementação da Agenda Nacional pelo Desencarceramento, além do
controle das armas e campanhas de desarmamento. A proposta é “afastar a política de drogas do direito penal e aproximá-lo
da garantia do direito à saúde, permitindo o uso medicinal de
certas drogas, mas considerando também o direito individual
ao uso”.
Henrique Meirelles (MDB)
Propõe aumentar o policiamento ostensivo, investir
em investigação policial, agilizar o trâmite judicial, além de “reformar o sistema penitenciário nacional, com a construção de
novas penitenciárias, que consigam separar os chefes de quadrilhas dos detentos de menor periculosidade”.
Jair Bolsonaro (PSL)
Promete reduzir a maioridade penal para 16 anos e
“reformular o Estatuto do Desarmamento para garantir direito
cidadão à legítima defesa”.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Adotar um Plano Nacional de Redução de Homicídios
para diminuir as mortes violentas no país, a partir de políticas
intersetoriais que garantam qualidade aos serviços públicos
nos territórios vulneráveis e promovam atenção à situação de
crianças, jovens, negros, mulheres e população LGBTI+. Aumentar o esclarecimento da autoria dos casos de homicídios e
latrocínios e aprimorar a política de controle de armas e munições, reforçando seu rastreamento, nos termos do Estatuto do
Desarmamento. Retirar armas ilegais de circulação e represar
o tráico nacional e internacional, bem como atualizar a política
de drogas.
Marina Silva (Rede)
Defende a implementação do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), com foco na gestão para resultados.
Para isso, será elaborado, em parceria com estados e municípios, um Plano Nacional de Segurança, com a contribuição de
especialistas de organizações da sociedade civil e das universidades, prevendo metas e indicadores de avaliação.
Agência Brasil

