
• A semana começa com tempo seco no Paraná, ou seja, não 
chove. Alguma nebulosidade é observada no litoral. Demais 
setores o sol aparece desde cedo, por isso aquece rápido. No 
oeste, noroeste e no norte temperaturas superam os 30°C.

Mín:  12°C em Curitiba
Máx: 29°C em Londrina
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
10/08/20............................... R$ 101,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
10/08/20.................................R$ 45,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
10/08/20................................. R$ 58,00

Fonte: Deral/Seab

Farmácias do Estado auxiliam no enfrentamento à pandemia
 A Secretaria de 
Estado da Saúde promo-
veu ajustes na entrega 
de medicamentos e redu-
ziu a necessidade de cir-
culação de pessoas nas 
sedes das farmácias das 
Regionais de Saúde. O 
trabalho foi desenvolvido 
pelo setor de assistência 
farmacêutica e pelo Cen-
tro de Medicamentos do 
Paraná (Cemepar).
 “Quando come-
çamos a diagnosticar 
pessoas infectadas com 
o novo coronavírus, pron-
tamente colocamos to-
das as áreas para pensar 
o que seria possível mo-
dificar para evitar aglo-
meração de pessoas. A 
farmácia é um dos servi-
ços que atende mais de 
257 mil pessoas no Pa-
raná inteiro, por isso foi 
de extrema importância a 
rapidez nas adequações 
e ajustes realizados”, 
explicou o secretário da 
Saúde, Beto Preto.
 O Estado tem 
23 farmácias localiza-

das nas 22 Regionais de 
Saúde que atendem aos 
usuários cadastrados 
para o recebimento de 
280 itens (medicamentos 
e insumos) do compo-
nente especializado da 
assistência farmacêutica 
e do elenco complemen-
tar.
 Desde o início de 
março, após a publicação 
do Decreto 4230/2020, o 
atendimento aos usuá-
rios tem sido somente no 
horário agendado. Além 
disso, é permitida a en-
trada de somente uma 
pessoa (usuário ou seu 
representante), que deve 
obrigatoriamente estar 
com máscara.
 Os locais foram 
reorganizados em rela-
ção aos fluxos de tra-
balho e adequação dos 
ambientes físicos. Nas 
áreas de espera hou-
ve redução de cadeiras 
possibilitando um maior 
espaçamento entre elas 
para que o distanciamen-
to seja respeitado, além 

da disponibilização de ál-
cool em gel.

ANTECIPAÇÃO
 Em relação à dis-
pensação dos medica-
mentos do componente 
especializado, as farmá-
cias foram orientadas, já 
a partir de 16 de março, a 
entrega antecipada para 
dois ou três meses de 
tratamento, a depender 
dos seus estoques e da 
orientação do Cemepar.
 No primeiro tri-
mestre de 2020 foram 
194.465 dispensações, 
sendo que no segundo 
trimestre esse número 
cai para 134.195. Esta 
medida trouxe uma redu-
ção de 60.270 pessoas 
circulando nas farmácias, 
o que contribuiu em muito 
para diminuir a aglomera-
ção nesses ambientes.
 “A estratégia foi 
tão bem-sucedida que 
será adotada daqui para 
frente como regra, inde-
pendente da pandemia. 
As farmácias com maior 
número de pacientes já 

realizavam a dispensa-
ção para dois meses, 
porém agora essa regra 
está sendo adotada por 
todas as 22 Regionais 
de Saúde”, explica a co-
ordenadora de Assistên-
cia Farmacêutica, Deise 
Pontarolli.
APP PIÁ - CADASTRO 

ONLINE
 O pré-cadastro 
de novos usuários resi-
dentes em Curitiba, Lon-
drina, Maringá e Casca-
vel pode ser por meio da 
plataforma PIÁ – Paraná 
Inteligência Artificial, do 
Governo do Estado.
 Pela plataforma 
o usuário pode enviar 
exames, laudos e demais 
documentos de forma 
eletrônica. A ferramenta 
foi desenvolvida pela Ce-
lepar e tem como objetivo 
evitar o deslocamento do 
paciente até a farmácia 
para realizar essa etapa.

REMÉDIO EM CASA
 O serviço de en-
trega de medicamentos 
em casa, denominado 

“Remédio em Casa” tam-
bém foi ampliado para 
os residentes em Curiti-
ba, passando de pouco 
mais de 3.600 para 5.400 
usuários cadastrados na 
farmácia da 2ª Regional 
de Saúde, o que significa 
18% do total de pacien-

tes cadastrados nessa 
farmácia.
 O serviço tam-
bém foi ampliado para 
a 10ª RS de Cascavel, 
inicialmente em parceria 
com a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, o que 
permitiu a entrega em 

domicílio para cerca de 
820 pacientes, que em 
breve receberão os me-
dicamentos assegurados 
pelo Estado. Esse ser-
viço será em breve am-
pliado para outras duas 
grandes farmácias.

Fonte: aen.pr.gov.br

Caixa credita saque emergencial do FGTS para nascidos em julho
 Os trabalhadores 
nascidos em julho começam 
a receber hoje (10) o crédi-
to do saque emergencial do 
Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS) de 
até R$ 1.045. O pagamento 
será feito por meio da conta 
poupança digital da Caixa 
Econômica Federal.
 Apesar de a Medida 
Provisória 946, que instituiu 
o saque emergencial, ter 
perdido a validade na sema-
na passada, a Caixa mante-
ve o calendário de saques, 
com base no princípio da 
segurança jurídica. Ao todo, 
o governo pretende injetar 
R$ 37,8 bilhões na econo-
mia, beneficiando cerca de 

60 milhões de pessoas.
 Anunciado como 
instrumento de ajuda aos 
trabalhadores afetados pela 
pandemia do novo corona-
vírus, o saque emergencial 
permite a retirada de até 
R$ 1.045, considerando a 
soma dos saldos de todas 
as contas no FGTS. O valor 
abrange tanto as contas ati-
vas quanto as inativas.
 Nesta fase, o dinhei-
ro poderá ser movimentado 
apenas por meio do aplica-
tivo Caixa Tem. A ferramen-
ta permite o pagamento de 
boletos (água, luz, telefo-
ne), compras com cartão 
de débito virtual em sites 
e compras com código QR 

(versão avançada de código 
de barras) em maquininhas 
de cartão de lojas parceiras 
com débito instantâneo do 
saldo da poupança digital.

Liberação para saque
 O dinheiro só será 
liberado para saque ou 
transferência para outra 
conta bancária a partir de 
17 de outubro, para os tra-
balhadores nascidos em ju-
lho. O calendário de crédito 
na conta poupança digital e 
de saques foi estabelecido 
com base no mês de nasci-
mento do trabalhador.
 Até agora, a Caixa 
creditou o saque emergen-
cial do FGTS para os traba-
lhadores nascidos de janei-

O pagamento está sendo realizado conforme calendário a seguir:

Mês de nascimento Dia do crédito na conta 
poupança social digital

data para saque em 
espécie

janeiro 29 de junho 25 de julho
fevereiro 06 de julho 08 de agosto
março 13 de julho 22 de agosto
abril 20 de julho 05 de setembro
maio 27 de julho 19 de setembro
junho 03 de agosto 03 de outubro
julho 10 de agosto 17 de outubro
agosto 24 de agosto 17 de outubro
setembro 31 de agosto 31 de outubro
outubro 08 de setembro 31 de outubro
novembro 14 de setembro 14 de novembro
dezembro 21 de setembro 14 de novembro

ro a junho. Os beneficiários 
nascidos em fevereiro tive-
ram o dinheiro liberado para 
saque no último sábado (8).

Orientações
 A Caixa orienta os 
trabalhadores a verificar o 
valor do saque e a data do 
crédito nos canais de aten-
dimento eletrônico do ban-
co: aplicativo FGTS, site 
fgts.caixa.gov.br e telefone 
111 (opção 2). Caso o tra-
balhador tenha direito ao 
saque emergencial, mas 
não teve a conta poupan-
ça digital aberta automati-

camente, deverá acessar o 
aplicativo FGTS para com-
plementar os dados e rece-
ber o dinheiro.
 O banco alerta que 
não envia mensagens com 
pedido de senhas, dados ou 
informações pessoais. Tam-
bém não envia links nem 
pede confirmação de dispo-
sitivo ou acesso à conta por 
e-mail, SMS ou WhatsApp.
Cancelamento do crédito 

automático
 O trabalhador po-
derá indicar que não dese-
ja receber o saque emer-

gencial do FGTS até dez 
dias antes do início do seu 
calendário de crédito na 
conta poupança social digi-
tal, para que sua conta do 
FGTS não seja debitada.
 Caso o crédito dos 
valores tenha sido feito na 
poupança social digital do 
trabalhador e essa conta 
não seja movimentada até 
30 de novembro de 2020, 
os valores corrigidos se-
rão retornados à conta do 
FGTS.
 Fonte: agenciabrasil.ebc.

com.br
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