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Municípios recebem R$ 19,9 milhões
para o atendimento à saúde

 O Governo do 
Paraná confirmou o re-
passe de R$ 19,9 mi-
lhões do Fundo Estadual 
de Saúde para 119 mu-
nicípios do Estado. Os 
recursos serão usados 
em compra de veículos 
para transporte sanitário, 
como ambulâncias, auto-
móveis e vans, e também 
aquisição de equipamen-
tos para as unidades bá-
sicas de saúde.
 A ação faz parte 
do pacote de R$ 168 mi-
lhões destinado à saúde 
pública anunciado pelo 
governador Carlos Mas-

sa Ratinho Junior em de-
zembro do ano passado. 
As autorizações integram 
as resoluções 772/2020 
e 773/2020 da Secre-
taria da Saúde e foram 
publicadas na edição de 
sexta-feira (05) do Diário 
Oficial do Estado. São R$ 
14,15 milhões para veí-
culos e R$ 5,78 milhões 
para equipamentos. 
 Para o gover-
nador Ratinho Junior, o 
investimento reforça a 
opção da administração 
estadual pelo atendimen-
to à saúde mais próximo 
da população.  “O obje-

tivo é fazer com que a 
saúde chegue mais perto 
das pessoas. Isso evita 
grandes deslocamentos, 
melhora e muito a quali-
dade de vida da popula-
ção”, afirmou.
 Segundo ele, a 
estratégia de aproximar 
o atendimento médico 
das pessoas tem colabo-
rado também para que 
o Estado consiga apre-
sentar bons índices em 
relação à pandemia do 
coronavírus. Com 6.897 
casos confirmados e 237 
mortes em decorrência 
da doença, de acordo 

com o boletim divulgado 
neste domingo (07), pela 
Secretaria da Saúde, o 
Paraná apresenta um 
dos menores índices de 
infecção do País.
 “Somente agora 
são três novos hospitais 
regionais entregues à po-
pulação para garantir o 
atendimento no Interior”, 
disse o governador. Os 
hospitais são os de Ivai-
porã (Vale do Ivaí), Te-
lêmaco Borba (Campos 
Gerais) e Guarapuava 
(Região Central). “Essas 
unidades ampliam um 
planejamento que vem 
desde o ano passado. 
Esses novos equipamen-
tos servem para agilizar 
o atendimento médico. 
Com isso, prestação de 
serviço para o cidadão 
ganha ainda mais quali-
dade”, ressaltou o gover-
nador.   
 Os Hospitais 
Regionais de Ivaiporã e 
Telêmaco Borba já estão 
em funcionamento, volta-
dos exclusivamente para 
o tratamento de pacien-
tes com Covid-19. O cen-
tro médico de Guarapua-
va, por sua vez, também 
será dedicado inicialmen-
te ao combate à pande-
mia e ficará pronto neste 
mês.

PARCERIA
 Secretário de Es-
tado da Saúde, Beto Pre-
to explicou que o investi-
mento nos municípios é 
fruto de economia de re-
cursos da própria secre-
taria, com o enxugamen-
to da máquina pública. 
 Segundo ele, 
com menos burocracia 
o Governo ganha maior 
capacidade para aplicar 
os recursos naquilo que 
é essencial para as pes-
soas. “Sei como é a re-
alidade das cidades do 
Interior, elas precisam do 
nosso apoio. Os recursos 
do Estado do Paraná se 
transformam em ações 
efetivas de saúde”, afir-
mou.
 Beto Preto res-
saltou, ainda, que os 
investimentos atendem 
ações estruturantes e 
emergenciais, além da 
renovação tecnológica 
com a aquisição de no-
vos aparelhos de exa-
mes. “As pessoas preci-
sam receber saúde mais 
próxima das suas casas”, 
disse.

MUNICÍPIOS
 Cidades benefi-
ciadas com recursos vol-
tados para o transporte 
sanitário: Abatiá, Agudos 
do Sul, Amaporã, Ampé-

re, Apucarana, Arapon-
gas, Assaí, Bela Vista 
do Paraíso, Boa Vista 
da Aparecida, Cafeara, 
Cambé, Cambira, Campi-
na do Simão, Candido de 
Abreu, Cantagalo, Céu 
Azul, Clevelândia, Co-
lorado, Cruz Machado, 
Cruzeiro do Sul, Curiti-
ba, Fazenda Rio Gran-
de, Guaíra, Guapirama, 
Guaraci, Guaraniaçu, 
Inácio Martins, Iretama, 
Itaguajé, Itaperuçu, Itaú-
na do Sul, Ivaí, Ivaiporã, 
Jacarezinho, Jaguaria-
íva, Lapa, Laranjeiras 
do Sul, Loanda, Mare-
chal Cândido Rondon, 
Maripá, Mauá da Serra, 
Medianeira, Missal, Mo-
reira Sales, Nova Cantu, 
Paiçandu, Paranavaí, 
Peabiru, Porto Barreiro, 
Porto Rico, Quinta do 
Sol, Reserva do Iguaçu, 
Ribeirão Claro, Rio Azul, 
Rio Branco do Ivaí, Rio 
Branco do Sul, Rio Ne-
gro, Roncador, Rondon, 
Santa Cecilia do Pavão, 
Santa Cruz Monte Cas-
telo, Santa Helena, San-
ta Lúcia, Santo Antônio 
do Caiuá, São João do 
Caiuá, São João do Ivaí, 
São João do Triunfo, São 
José da Boa Vista, São 
Pedro do Iguaçu, São Pe-
dro do Ivaí, São Pedro do 

Paraná, São Sebastião 
da Amoreira, Sapopema, 
Sarandi, Tapejara, Terra 
Boa, Terra Roxa, Tibagi, 
Tijucas do Sul, Toledo, 
Tuneiras do Oeste, Tur-
vo, Ubiratã, Umuarama, 
Uniflor, Ventania e Xam-
brê. 
 Cidades bene-
ficiadas com recursos 
para equipamentos para 
unidades de atenção pri-
mária: Alvorada do Sul, 
Antônio Olinto, Apucara-
na, Araruna, Araucária, 
Bandeirantes, Bela Vista 
do Paraíso, Brasilândia 
do Sul, Califórnia, Cam-
bira, Clevelândia, Curiti-
ba, Entre Rios do Oeste, 
Guaíra, Imbituva, Man-
daguaçu, Mangueirinha, 
Marechal Cândido Ron-
don, Matelândia, Media-
neira, Mercedes, Nova 
Aurora, Nova Londrina, 
Palmas, Palotina, Para-
nacity, Pato Bragado, Pi-
nhão, Pranchita, Quarto 
Centenário, Quatro Bar-
ras, Quitandinha, Rancho 
Alegre, Ribeirão Claro, 
Rolândia, Roncador, Sa-
báudia, Salgado Filho, 
Santa Helena, São José 
dos Pinhais, Sarandi, 
Sertaneja, Tupãssi, Umu-
arama, Ventania e Vera 
Cruz do Oeste.

Fonte: aen.pr.gov.br

Paraná ultrapassa 7 mil casos e registra 243 mortes pela Covid-19
 A Secretaria de 
Estado da Saúde informa 
mais 134 confirmações 
e seis mortes pelo novo 
coronavírus.  Total de 
pessoas contaminadas é 

de 7.031 e 243 pacientes 
mortos pela infecção.
 Entre todos os 
399 municípios parana-
enses, 283 têm ao menos 
uma ocorrência da doen-

ça, aproximadamente 
70% do total de cidades.
 INTERNADOS 
– 307 pacientes com o 
diagnóstico confirmado 
pela Covid-19 estão in-

ternados nesta segunda-
feira (8). Em leitos SUS 
estão 226 (sendo 82 em 
UTI e 144 em leitos clí-
nicos/enfermaria) e 82 
em leitos da rede privada 
(sendo 33 em UTI e 49 
em leitos clínicos/enfer-
maria).
 MORTES – A se-
cretaria divulga a morte 
de mais seis pacientes 
que estavam internados, 
dois homens e quatro 
mulheres que morreram 
entre os dias 3 e 7 de ju-
nho.
 Um homem, 81 
anos, de Rolândia, fale-
ceu na quarta-feira (3), o 
outro residia em Curitiba, 
tinha 85 anos, morreu na 
sexta-feira (5).
 Duas mulheres 
morreram no sábado (6), 
uma de 81 anos resi-
dia em Maringá, e outra, 

de 50, era moradora de 
Araucária.
 No domingo (7), 
morreram duas mulheres 
que residiam em Londri-
na, uma tinha 86 e outra 
47 anos.

FORA DO PARANÁ
 O monitoramento 
da Secretaria registra 90 
casos que foram aten-
didos no Paraná, mas 
residem fora daqui. Sete 
pessoas morreram.

MUNICÍPIOS
 283 cidades pa-
ranaenses têm ao menos 
um caso confirmado pela 
Covid-19. Em 84 municí-
pios há registro de óbitos 
pela doença.

Quantidade de casos 
novos e municípios:

9 casos confirmados – 
Curitiba; Londrina;
7 casos confirmados – 
Maringá; São José dos 

Pinhais;
6 casos confirmados – 
Cornélio Procópio;
5 casos confirmados – 
Carlópolis; Guapirama;
4 casos confirmados – 
Araucária; Cascavel; Pi-
nhais;
3 casos confirmados - 
Campo Largo; Pato Bran-
co; Santa Mariana; Tole-
do;
2 casos confirmados – 
Andirá; Apucarana; Ban-
deirantes; Braganey; Cia-
norte; Corbélia; Fazenda 
Rio Grande; Guaraniaçu; 
Ibaiti; Ibema; Irati; Joa-
quim Távora; Mandiritu-
ba; Nova Fátima; Para-
navaí; Quedas do Iguaçu; 
Santa Tereza do Oeste; 
Tomazina; Vera Cruz do 
Oeste;
Um caso confirmado – 
Abatiá; Agudos do Sul; 
Anahy; Assis Chateau-

briand; Campina Grande 
do Sul; Campo Mourão; 
Capitão Leônidas Mar-
ques; Colombo; Dia-
mante do Sul; Iguatu; 
Itambaracá; Jaguariaíva; 
Jundiaí do Sul; Leópolis; 
Lindoeste; Mandagua-
ri; Quatiguá; Rio Azul; 
Rolândia; Santo Antônio 
da Platina; Sertanópolis; 
Tupãssi; Uraí; Wenceslau 
Braz.

Fonte: aen.pr.gov.br


