
• Destaque desta segunda-feira para o frio no amanhecer 
entre o centro-sul, Campos Gerais e RMC. No interior, 
principalmente no noroeste e no oeste paranaense, cho-
ve a partir da tarde (chuvas rápidas e isoladas).
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
08/06/20................................. R$ 91,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
08/06/20.................................R$ 38,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
08/06/20................................. R$ 60,00

Fonte: Deral/Seab

 A semana foi 
marcada por avanços sig-
nificativos em estruturas 
hospitalares para fazer 
frente à pandemia no In-
terior do Paraná. O Hospi-
tal Regional de Telêmaco 
Borba recebeu o primeiro 
paciente nesta sexta-feira 
(5). A inauguração marcou 
o fim de uma espera de 
mais de dez anos desde 
a concepção do projeto e 
é emblemática para refor-
çar o atendimento contra 
a Covid-19 na região dos 
Campos Gerais.
 O Hospital Regio-
nal de Ivaiporã também 
abriu as portas e vai aten-
der 16 municípios do Vale 
do Ivaí com leitos exclusi-
vos para atender pacien-
tes moderados e graves 
durante a pandemia. O 
governador Carlos Massa 
Ratinho Junior confirmou, 
ainda, que o Hospital Eras-
to Gaertner, de Curitiba, vai 
administrar o Hospital Re-
gional de Guarapuava, na 
região Centro-Sul do Pa-
raná. A inauguração está 
prevista para este mês.
 Essas três estru-
turas vão ajudar o Estado 
num momento de cresci-
mento da curva de contá-
gio. Nesta sexta-feira (5) 
o Paraná atingiu 6.347 
casos e 227 óbitos, com 
média de 333 novos diag-
nósticos positivos desde 
segunda-feira (1º).
 A Unidade de 
Apoio para Diagnóstico 
da Covid-19, administra-
da pelo Instituto de Biolo-
gia Molecular do Paraná 
(IBMP), parte da estrutura 
da rede pública de testa-
gem contra o novo coro-
navírus, recebeu nesta se-
mana doações da Copel e 
da Compagas, importan-
tes para reforçar o mape-
amento em todo o Paraná. 
Também houve liberações 
financeiras para municí-
pios que enfrentam a epi-
demia de dengue e para 
a conclusão do Hospital 
Oncopediátrico Erastinho.
 Nas demais áre-
as, o Estado manteve a 
diretriz de modernização 
constante do programa 
de aulas a distância; al-
cançou alguns patamares 
econômicos relevantes 
para a retomada da eco-
nomia, principalmente no 
corredor de exportação 
de soja e proteína animal; 
e introduziu tecnologia e 
acelerou o ritmo de obras 
para combater a crise hí-
drica.
 O Governo do Es-

tado ainda implementou a 
facilidade do BO eletrôni-
co para atender casos de 
violência doméstica e re-
dobrou a fiscalização so-
bre servidores estaduais 
que apareceram na lista 
de beneficiários do auxílio 
emergencial do governo 
federal.

AÇÕES NA SAÚDE
Hospital Regional de 

Telêmaco Borba
 Após mais de 10 
anos de espera, o Hospi-
tal Regional de Telêmaco 
Borba, nos Campos Ge-
rais, abriu as portas para 
atender a população. A 
unidade ficaria pronta ape-
nas em outubro, mas as 
obras foram antecipadas 
por determinação do go-
vernador Ratinho Junior 
como parte da operação 
contra o novo coronavírus. 
Foram abertos 40 novos 
leitos, sendo 10 de Uni-
dade de Terapia Intensiva 
(UTI) e 30 de enfermaria. 
Até o final da pandemia, 
o atendimento será ex-
clusivo para pacientes da 
Covid-19 e a administra-
ção será da Santa Casa 
de Ponta Grossa. O hos-
pital irá atender também 
os moradores de Curiúva, 
Imbaú, Ortigueira, Reser-
va, Tibagi e Ventania. O 
primeiro paciente atendido 
foi um homem de 72 anos, 
residente de Ortigueira, 
que teve o diagnóstico 
confirmado de Covid-19 
no início da semana.

Hospital Regional de 
Ivaiporã

 O Hospital Re-
gional de Ivaiporã, no 
Vale do Ivaí, começou a 
atender a população na 
segunda-feira. A estrutura 
também vai funcionar vol-
tada especialmente para 
pacientes diagnosticados 
com a Covid-19. São 20 
leitos de UTI e até 60 de 
enfermaria. Administrado 
pela Rede de Assistência 
à Saúde Metropolitana, 
o centro médico tem 250 
funcionários. O hospital 
vai reforçar o atendimento 
em todo o Vale do Ivaí, re-
gião que compreende 16 
municípios.

Hospital Regional de 
Guarapuava

O Hospital Erasto Gaert-
ner, de Curitiba, vai admi-
nistrar o Hospital Regional 
de Guarapuava, na região 
Centro-Sul do Paraná. O 
convênio já foi assinado. 
Em fase final de cons-
trução, a unidade deve 
ser inaugurada até o fim 
deste mês. O novo centro 

hospitalar será destinado 
exclusivamente para o 
tratamento de pacientes 
da Covid-19 na rede pú-
blica. Após a pandemia, 
a estrutura servirá como 
referência para urgência 
e emergência, com perfil 
direcionado a ortopedia, 
trauma, cirurgia geral e clí-
nica médica, beneficiando 
20 municípios da região.

Erastinho
O Governo do Estado vai 
repassar de R$ 8,1 mi-
lhões para a conclusão do 
Hospital Oncopediátrico 
Erastinho, braço do Eras-
to Gaertner, em Curitiba. 
A nova unidade será es-
pecializada no tratamento 
do câncer infanto-juvenil. 
A contrapartida por par-
te do centro médico é de 
pouco mais de R$ 165 
mil. O Erastinho será um 
espaço de 4.800 metros 
quadrados voltado exclu-
sivamente para o trata-
mento do câncer infanto-
juvenil. Serão 50 leitos de 
internamento privativos e 
semi-privativos, consultó-
rios e espaço recreativo 
com brinquedoteca, tudo 
voltado para o melhor 
atendimento de crianças e 
adolescentes.

Investimentos
O secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto, apre-
sentou aos deputados da 
Comissão de Saúde Públi-
ca da Assembleia Legisla-
tiva do Paraná as ações e 
os investimentos na área 
no primeiro quadrimestre 
de 2020. O relatório mos-
trou que entre janeiro e 
abril de 2020 a secretaria 
estadual executou R$ 1,2 
bilhão em Ações e Ser-
viços Públicos de Saúde 
(aquisição de equipamen-
tos, custeio de leitos e uni-
dades próprias). O valor é 
parte do orçamento de R$ 
5,6 bilhões previsto para 
o ano e mostra margem 
para novos investimentos 
nos próximos meses.

Doações
A Compagas lançou nes-
ta semana a campanha 
“Compagas e Você: Jun-
tos pela Vida!” para auxi-
liar no combate à Covid-19 
no Paraná, e doou R$ 
500 mil para a compra de 
material de teste do novo 
coronavírus. Inicialmente 
foram entregues 128,8 mil 
unidades do swab de fibra 
sintética, item que compõe 
o kit de testagem para o 
novo coronavírus, ao Insti-
tuto de Biologia Molecular 
do Paraná (IBMP). A cam-
panha incentiva o cadas-

tramento da fatura de gás 
natural no débito automá-
tico, nos moldes da que já 
foi lançada pela Copel.
 A Copel comple-
mentou as ações solidá-
rias e enviou mais de 418 
mil swabs para testagem 
da Covid-19 ao IBMP. O 
material poderá ser uti-
lizado em cerca de 140 
mil coletas. Os insumos 
são parte do investimen-
to da companhia de R$ 5 
milhões, direcionados ao 
enfrentamento da doença 
no Paraná.
 A Secretaria de 
Estado do Desenvolvi-
mento Sustentável e do 
Turismo entregou 2.185 
máscaras de pano para 29 
cooperativas de materiais 
reciclados de 24 municí-
pios paranaenses. A ação 
busca proteger os catado-
res de materiais reciclá-
veis durante a pandemia 
do Covid-19.

Dengue
 Mesmo com o 
foco voltado para o com-
bate ao coronavírus, o 
Governo do Estado não 
descuida da epidemia de 
dengue e repassou R$ 1,5 
milhão para 62 municípios 
que estão com taxa de in-
cidência da doença igual 
ou superior a 100 casos 
por 100 mil habitantes. O 
aporte deverá ser usado 
em atividades exclusivas à 
assistência do paciente ou 
em benefício dos agentes 
de endemias que realizam 
atividades relacionadas ao 
agravo da doença, como 
compra de equipamen-
tos de proteção individual 
(EPIs), transporte, hospe-
dagem e alimentação, en-
tre outras ações.
AÇÕES DO GOVERNO 

NA PANDEMIA
Fiscalização contra 

fraudes
 A Controladoria-
Geral do Estado (CGE) 
começou a enviar noti-
ficações aos servidores 
estaduais que receberam 
o auxílio emergencial do 
governo federal. A orienta-
ção é que o servidor veri-
fique se os R$ 600 foram 
depositados em seu CPF, 
que pode ter sido usado 
por estelionatários, e regu-
larize sua situação com a 
devolução do dinheiro. No 
total, foram encontrados 
indícios de irregularidade 
para 4.687 servidores es-
taduais, incluídos pensio-
nistas, temporários e efeti-
vos. Os valores recebidos 
indevidamente somam R$ 
3,2 milhões, que devem 

voltar aos cofres públicos.
BO online

 A Polícia Civil do 
Paraná lançou a possi-
bilidade de registro pela 
internet de Boletins de 
Ocorrência (BO) referen-
tes a crimes de violência 
doméstica e familiar con-
tra a mulher (Lei Maria da 
Penha). As vítimas dos ca-
sos ocorridos no Paraná 
podem registrar seu bole-
tim no Portal de PCPR em 
www.policiacivil.pr.gov.br/
BO. As mulheres podem 
registrar casos de lesão 
corporal (violência do-
méstica), ameaça, injúria, 
calúnia, difamação e con-
travenção de vias de fato 
cometidos contra mulher, 
nos termos da Lei Maria 
da Penha.

Cesta solidária
 A campanha Ces-
ta Solidária Paraná arre-
cadou 150 toneladas de 
alimentos. Ao longo das 
últimas semanas, servi-
dores públicos e toda a 
sociedade se mobilizaram 
para entregar os alimentos 
e produtos de higiene e 
limpeza através de um sis-
tema de drive-thru, monta-
do em diferentes cidades 
paranaenses.

EaD
 A Secretaria da 
Educação e do Esporte 
conta com uma nova tec-
nologia para registrar a 
presença dos professores 
nas salas de aula virtuais. 
Agora, basta que o educa-
dor poste conteúdo e inte-
raja com os estudantes no 
mural das salas do Google 
Classroom em que ele 
está escalado. O registro 
é interligado ao sistema 
Meta4 – um software de 
gestão de pessoas utiliza-
do, entre outras funções, 
para gravar as presenças 
e faltas dos profissionais. 
O objetivo é facilitar ainda 
mais a vida do professor.

Grêmios estudantis
 Os grêmios estu-
dantis estão ajudando a 
Secretaria da Educação e 

do Esporte a tirar as dúvi-
das de alunos com algu-
ma dificuldade no acesso 
do Google Classroom ou 
na hora de estudar o ma-
terial impresso. A ação, 
que começou na região 
de Cornélio Procópio, está 
ganhando força e se es-
palha para mais núcleos 
regionais. Atualmente, dos 
32 Núcleos Regionais de 
Educação (NRE) existen-
tes no Estado, sete já tra-
balham em conjunto com 
os grêmios. São os núcle-
os de Ivaiporã, Apucarana, 
Cornélio Procópio, Tole-
do, Goioerê, Irati e Ponta 
Grossa.

Novo alcance
 A partir desta se-
mana mais alunos da rede 
estadual tiveram acesso 
às transmissões do Aula 
Paraná. Isso se deve ao 
fato de o sinal digital da 
RIC TV, rede que trans-
mite as aulas diariamente, 
ter aumentado sua área 
de cobertura para onde o 
sinal digital não alcançava. 
Com isso, as aulas via RIC 
TV vão impactar 1 milhão 
de habitantes a mais.

eProtocolo
 Há um ano e meio 
em pleno funcionamento, 
o eProtocolo tem sido um 
grande aliado na tramita-
ção de processos e pres-
tação de serviços públicos 
durante o período de isola-
mento social. Entre janei-
ro e maio foram mais de 
20 mil novos usuários e a 
utilização do sistema teve 
um crescimento médio de 
55,8% em comparação 
ao mesmo período do 
ano passado. O número 
de protocolos digitais no 
Estado já passa de um 
milhão. Hoje, há 115.190 
usuários cadastrados no 
eProtocolo, e são gerados 
em média 17.635 uploads 
de documentos por dia.

Crédito
 A Fomento Para-
ná bateu um recorde diário 
no número de emprésti-
mos em um único dia. Na 

terça-feira (2) foram libe-
rados 402 contratos das 
linhas Paraná Recupera, 
microcrédito e de repas-
ses de recursos do BN-
DES. Havia um estoque 
de propostas com mais de 
28 mil pedidos novos des-
de 27 de março. Foram 
analisadas 12,4 mil pro-
postas, aprovadas 8 mil e 
outras 4,4 mil foram exclu-
ídas por motivos diversos. 
Há outras 21 mil solicita-
ções na fila de análise.

Cultura virtual
 O Balé Teatro 
Guaíra iniciou a transmis-
são de aulas virtuais para 
profissionais e estudan-
tes de dança. A atividade 
é gratuita e acontece nas 
redes sociais do Teatro 
Guaíra e Balé Teatro Gua-
íra. No final de junho o 
Balé Teatro Guaíra lança-
rá aulas voltadas a todos 
os paranaenses, incluin-
do crianças e jovens sem 
experiência com dança e 
pessoas da terceira idade.
 Também estão no 
ar as novas edições virtu-
ais dos projetos Era Uma 
Zine e Hora do Conto, de-
senvolvidos pela Bibliote-
ca Pública do Paraná para 
atender o público infantil 
de forma retoma durante a 
quarentena. 

Sistema penitenciário
 O sistema de vi-
sitas virtuais aos presos 
está em processo de am-
pliação no Paraná como 
forma de facilitar o contato 
com familiares, que muitas 
vezes têm dificuldades de 
chegar às unidades pri-
sionais. As chamadas de 
vídeo também garantem a 
troca de informações com 
pessoas neste período em 
que as visitas estão restri-
tas por causa da pande-
mia. As dez penitenciárias 
da Região Metropolitana 
de Curitiba já contam com 
esse recurso. Cada unida-
de recebeu dois conjuntos 
compostos por computa-
dores e webcams.
Fonte: http://www.aen.pr.gov.br

Semana é marcada por novas estruturas hospitalares 
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