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Estado assegura recursos para atender 
398 municípios com medicamentos

 O governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior assinou na quar-
ta-feira (31), no Palácio 
Iguaçu, um convênio 
com o Governo Federal 
que permitiu o repasse 
de R$ 102 milhões para 
o Consórcio Paraná 
Saúde, que, em parce-
ria com 398 municípios, 
compra e faz a adminis-
tração de medicamentos 
para atender a popula-
ção pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS).
 Em ato com a 
presença de cerca de 
70 prefeitos de todas 
as regiões do Paraná, 
Ratinho Junior também 

autorizou o repasse de 
outros R$ 52 milhões do 
Governo do Estado para 
a instituição, totalizan-
do R$ 154 milhões para 
garantir remédios para 
os próximos dois anos. A 
cartela básica de compra 
engloba pelo menos 160 
medicamentos.
 O governador 
destacou que os recur-
sos permitem ao Consór-
cio Paraná Saúde com-
prar medicamentos com 
economia de 40% em 
comparação com uma 
negociação individual de 
um município. “Esse pro-
jeto tem vinte anos, vem 
evoluindo constantemen-

te e consegue viabilizar 
a compra dos remédios 
para toda a rede básica, 
os postos de saúde, e o 
volume dessa compra 
consegue baratear a ne-
gociação com os labora-
tórios”, afirmou.
 O governador 
também destacou que 
o Paraná é um modelo 
para o País na gestão do 
sistema de consórcios. 
“Esse modelo de con-
sórcios é fantástico e o 
Paraná aprendeu a fazer 
isso. Estamos aprimo-
rando, ampliando, aper-
feiçoando. Queremos 
atender também outras 
áreas de equipamentos e 

segurança, por exemplo, 
para otimizar os nossos 
recursos”, completou.
 O modelo inte-
grado, afirmou Ratinho 
Junior, atende o projeto 
do Governo do Estado 
de levar o atendimento 
de saúde cada vez mais 
perto da população, um 
trabalho que envolve os 
consórcios intermunici-
pais, hospitais regionais 
e filantrópicos. Ele tam-
bém ressaltou a possi-
bilidade de estabelecer 
parcerias público-priva-
das na gestão de uni-
dades hospitalares com 
intuito de baratear os 
custos dos atendimentos 
para o Estado.

PARCERIAS
 O secretário de 
Saúde, Beto Preto, dis-
se que a área de medi-
camentos é fundamental 
porque atinge a popu-
lação mais humilde em 
um momento de extre-
ma necessidade. “É uma 
estratégia vitoriosa que 
já completou vinte anos. 
Apenas Curitiba não faz 
parte porque compra 
em larga escala e tem 
outra estratégia. Mas os 
demais municípios com-
pram bem e compram 
melhor com o apoio dos 

consórcios”, afirmou.
 O secretário 
também destacou que 
para 2020 o intuito do 
governo estadual é du-
plicar os repasses aos 
consórcios intermunici-
pais de saúde. “Nesse 
ano destinamos R$ 30 
milhões e para o ano que 
vem trabalhamos com 
um orçamento de R$ 60 
milhões. Ainda é pou-
co, os municípios estão 
com a maior carga, mas 
vamos estabelecer no-
vas regras para avançar 
nessa relação ofertando 
ainda mais serviços aos 
paranaenses”, emendou.
Segundo Luiz Cláudio 
Costa, presidente do 
Consórcio Paraná Saúde 
e prefeito de Balsa Nova, 
o anúncio desta quarta-
feira representa a garan-
tia de normalidade dos 
repasses para manter a 
estrutura, que funciona 
com apoio de recursos 
federais, estaduais e 
municipais. O consór-
cio investe cerca de R$ 
150 milhões por ano em 
medicamentos. “Os con-
sórcios conseguem dar 
mais maleabilidade aos 
recursos, isso faz com 
que eles tenham capilari-
dade para alcançar rapi-

damente os 398 municí-
pios do Paraná”, afirmou.
 Darlan Scalco, 
prefeito de Pérola e pre-
sidente da Associação 
dos Municípios do Para-
ná (AMP), destacou que 
os consórcios são o futu-
ro da administração pú-
blica. “Nós compramos 
em grande escala, em 
um trabalho coletivo, e 
estamos felizes pelo fato 
de o governador Ratinho 
Junior acreditar no traba-
lho dos consórcios para 
atender melhor a nossa 
população”, completou.

MAIS R$ 915 MIL 
 No mesmo ato, 
Ratinho Junior e o secre-
tário de Saúde assina-
ram a liberação de recur-
sos adicionais de R$ 915 
mil, em três parcelas de 
R$ 305 mil, para auxiliar 
o custeio das ações de 
média complexidade am-
bulatorial do Consórcio 
Metropolitano de Saúde 
do Paraná (Comesp), 
que atende os 28 muni-
cípios da Região Metro-
politana de Curitiba.

CONSÓRCIO 
 O Consórcio Pa-
raná Saúde foi instituído 
em junho de 1999 e tem 
a finalidade de otimizar 
os recursos da assistên-

cia farmacêutica bási-
ca. Com 398 municípios 
associados, o consórcio 
efetua a aquisição dos 
medicamentos elenca-
dos na assistência far-
macêutica básica, pre-
servando a autonomia 
de cada município na 
seleção e quantificação 
dos medicamentos de 
suas necessidades, a 
cada aquisição.

PRESENÇAS
 Estiveram pre-
sentes na cerimônia os 
secretários Hudson José 
(Comunicação Social e 
Cultura) e Márcio Nu-
nes (Desenvolvimento 
Sustentável e Turismo); 
os deputados estaduais 
Hussein Bakri (líder do 
Governo) e Emerson Ba-
cil; o presidente da Asso-
ciação dos Consórcio e 
Associações Intermuni-
cipais de Saúde do Pa-
raná (Acispar) e prefeito 
de Alto Piquiri, Luiz Car-
los Borges Cardoso; a 
presidente do Consórcio 
Metropolitano de Saúde 
(Comesp) e prefeita de 
Colombo, Bete Pavin; e 
a presidente do Conse-
lho de Secretários Muni-
cipais de Saúde do Para-
ná (Cosems), Cristiane 
Martins Pantaleão.

Paraná vai sediar os Jogos Internacionais da Natureza
 Atletas e turistas 
de sete países estarão no 
Paraná no ano que vem 
para a primeira edição 
dos Jogos Internacionais 
da Natureza, realizados 
entre maio e junho de 
2020 em 13 municípios 
da Serra do Mar, que 
compreende o Litoral e a 
Região Metropolitana de 
Curitiba. O vice-governa-
dor Darci Piana formali-
zou na quarta-feira (31) 
o apoio do Governo do 
Estado ao evento, uma 
iniciativa da Universidade 
Livre do Meio Ambien-
te (Unilivre) e planejada 
também para outras regi-
ões do Paraná em 2021 e 
2022.
 Com a partici-
pação do Brasil, Japão, 
Itália, França, Alemanha, 
Espanha e Inglaterra, o 
evento tem o objetivo de 
fortalecer o turismo de 
natureza, as atividades 
esportivas e valorizar a 
cultura e a gastronomia 
locais. A competição vai 
ao encontro de outra 

iniciativa do Governo 
do Estado, os Jogos de 
Aventura e Natureza, 
que começam em 10 de 
agosto deste ano envol-
vendo 26 municípios e 29 
modalidades esportivas.
Piana afirmou que o Es-
tado trabalha em parceria 
com a iniciativa privada 
em ações que buscam 
fortalecer o turismo no 
Paraná, um setor impor-
tante na geração de em-
prego e renda. “Assim 
como os Jogos de Aven-
tura e Natureza, este 
evento vai fomentar o 
turismo no Litoral fora da 
temporada, movimentan-
do os hotéis, pousadas, 
restaurantes e trazendo 
mais alternativas de ge-
ração de renda à popula-
ção local”, disse.
 Outra ação do 
Governo do Estado ci-
tada por Darci Piana é a 
criação de uma escola 
na Ilha das Cobras, nas 
instalações da residência 
oficial de veraneio para 
atender governadores, 

com o objetivo de capa-
citar os moradores em 
áreas como gastronomia 
e hotelaria, também com 
foco no desenvolvimento 
turístico regional. Os cur-
sos serão oferecidos em 
parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendiza-
gem Comercial (Senac). 
“A ideia é preparar a po-
pulação das ilhas para 
melhorar o ambiente eco-
nômico, profissionalizan-
do as pousadas e restau-
rantes locais”, afirmou o 
vice-governador.
 P R O G R A M A -
ÇÃO – A Unilivre ainda 
está organizando a pro-
gramação dos Jogos In-
ternacionais da Natureza, 
mas já estão programa-
das cerca de 20 moda-
lidades, como ciclismo, 
corrida, balonismo, esca-
lada, skate, surf e pesca 
esportiva. Além dos es-
portes ligados à nature-
za, também estão previs-
tos roteiros de ecoturismo 
em circuitos municipais, 
projetos de conservação 

ambiental, palestras, ofi-
cinas, conferências, ex-
posições e feiras.
 “A Unilivre quer 
utilizar o esporte para pro-
mover ações de caráter 
socioambiental e socieco-
nômico, para valorizar os 
aspectos ambientais de 
preservação e conserva-
ção ao mesmo tempo em 
que amplia as atividades 
econômicas que geram 
renda e riqueza nas regi-
ões onde acontecerão os 
jogos”, destacou o diretor-
superintendente da uni-
versidade, Celso Kloss.
 As atividades 
acontecerão nos muni-
cípios de Quatro Barras, 
Pinhais, Piraquara, São 
José dos Pinhais, Campo 
Largo, Campina Grande 
do Sul, Morretes, Para-
naguá, Guaratuba, Mati-
nhos, Pontal do Paraná, 
Antonina e Guaraqueça-
ba. Em 2021, os Jogos 
Internacionais serão na 
Região Central do Para-
ná e em 2022 no Oeste, 
incluindo a fronteira com 

o Paraguai e a Argentina.
Kloss explicou que o Go-
verno dará apoio institu-
cional aos jogos, com a 
garantia da segurança e 
fortalecimento da infraes-
trutura turística, enquan-
to as entidades privadas 
serão responsáveis pela 
organização. “Estamos 
com o apoio dos cônsu-
les dos países envolvidos 
para que tragam os es-
portistas de seus países 
para participarem dos 
jogos. O objetivo maior é 
fazer com que a popula-
ção participe de maneira 
intensa”, disse.
 JOGOS DE 
AVENTURA – Iniciativa 

pioneira no Brasil, os Jo-
gos de Aventura e Natu-
reza foram lançados na 
semana passada pelo 
governador Carlos Mas-
sa Ratinho Junior e co-
meçam oficialmente em 
10 de agosto de 2019. As 
competições acontecem 
em quatro momentos, en-
tre agosto e novembro, e 
ocorrem em três regiões 
diferentes: no Litoral, nos 
municípios lindeiros ao 
Lago de Itaipu (Oeste), e 
na região de Angra Doce 
(Norte Pioneiro).
 De acordo com 
o presidente da Esporte 
Paraná, Helio Wirbiski, o 
evento promovido pelo 

Governo do Estado con-
verge com a iniciativa da 
Unilivre em usar o esporte 
para promover o turismo.
 “O Governo tra-
balha com a transversali-
dade entre a cultura, o es-
porte e o turismo. Nesse 
sentido, contamos com 
a iniciativa privada para 
o apoio a várias ações 
que possam tornar o es-
porte um indutor do turis-
mo”, disse. “Esses dois 
eventos são exemplos de 
como atrair um público, 
inclusive internacional, 
para praticar esportes 
aqui no Paraná, em união 
com a proteção ao meio 
ambiente”, completou.


