SOJA - SACA 60 kg
Dia
Preço
21/09/20............................... R$ 125,00

• Tempo fica instável nesta segunda-feira no Paraná,
com chuvas previstas para vários setores. No norte e
noroeste a precipitação pode ser mais expressiva em
alguns pontos. Na RMC e praias pouca variação das
temperaturas que ficam amenas ao longo do dia.
Mín: 14°C em Curitiba
Máx: 31°C em Londrina
Fonte: Simepar
Fechamento desta edição: 11:00 horas
Faça sua assinatura pelo fone (43) 3232-2568: R$ 40,00
para entrega em Sertanópolis e R$ 60,00 nos demais
municípios, pelos Correios (Edição Comercial - Consultar valores para o Diário Oficial).

MILHO - SACA 60 kg
Dia
Preço
21/09/20................................. R$ 51,00

Fundado em 20 de fevereiro de 2000 • Diretor e Jornalista Responsável Getulio V Soares • Registro Profissional MTB 10776/PR

TRIGO - SACA 60 kg
Dia
Preço
21/09/20................................. R$ 64,50
Fonte: Deral/Seab
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Covid-19: maioria dos estados segue sem aulas presenciais

Com um indício
de queda nas curvas de
mortes e casos por covid-19, um dos principais
temas nos processos de
reabertura
econômica

e flexibilização do isolamento nos estados tem
sido a situação das aulas
nas redes de ensino. Até
o momento a maioria dos
estados segue sem aulas

presenciais.
As
atividades
pedagógicas presenciais
reiniciaram primeiramente
no estado do Amazonas,
em agosto. Lá, a preo-

cupação agora é com o
monitoramento dos profissionais de educação
e alunos, que vem ensejando uma disputa judicial
entre professores e o governo estadual. A contenda também ocorre no Rio
de Janeiro, em relação às
aulas na rede privada.
No Rio Grande
do Sul o calendário iniciou em setembro pela
educação infantil, com
previsão de término para
novembro. No Pará, o
governo autorizou aulas
presenciais nas regiões
classificadas nas bandeiras Amarela, Verde e
Azul.
Rondônia adiou
o início das aulas até o
dia 3 de novembro. O Rio
Grande do Norte suspendeu as aulas até o fim do

ano. Em outros estados
não há definição de data
de retorno. Estão neste
grupo Distrito Federal,
Goiás, Pernambuco, Ceará, Alagoas, Maranhão,
Bahia, Paraná, Mato
Grosso, Acre e Roraima.
Contudo,
em
alguns estados foi decretado o retorno das
atividades pedagógicas
remotas. O governo de
Mato Grosso havia determinado a volta nessa
modalidade para a educação básica no início de
agosto, mesma situação
do Amapá. No estado, as
aulas em casa foram permitidas também para os
alunos da Universidade
Estadual (Ueap).
No Tocantins, o
ensino remoto foi definido
para os alunos do ensi-

no fundamental da rede
estadual no dia 10 de setembro. Em Alagoas, a retomada por meio de aulas
remotas ocorreu no dia
17 de setembro. Em Minas Gerais, foi autorizado
o retorno das aulas práticas dos cursos de saúde
apenas, que passaram a
ser consideradas serviço
essencial.
No Rio de Janeiro, a volta às aulas na
rede particular está em
disputa judicial, enquanto a região metropolitana
teve piora nos indicadores de risco para covid-19
e pode retroceder na
classificação.
Veja abaixo o levantamento completo:
Região Norte
Acre
Amazonas

Amapá
Pará
Rondônia
Roraima
Tocantins
Região Nordeste
Alagoas
Bahia
Ceará
Maranhão
Pernambuco
Piauí
Rio Grande do Norte
Sergipe
Região Centro-Oeste
Distrito Federal
Goiás
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Região Sudeste
Minas gerais
Região Sul
Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Fonte agenciabrasil.ebc.com.br

Secretário da Saúde destaca avanços dos 30 anos do SUS

O secretário da
Saúde do Paraná, Beto
Preto, lembrou hoje (19)
os 30 anos da regulamentação do Sistema
Único de Saúde, por
meio da Lei n° 8080, de
19 de setembro de 1990.
“A lei normatizou o SUS,
estabelecendo as condições para a promoção,
proteção e recuperação
da saúde, sob os pilares
da universalidade, integralidade e equidade,
num sistema reconheci-

do como um dos maiores
e melhores do mundo”,
ressaltou o secretário,
que foi o primeiro Ouvidor formalizado do SUS.
“O Sistema Único de Saúde representa
uma grande conquista
pública do País, englobando atenção básica,
média e alta complexidade, urgência e emergência, vigilância epidemiológica, ambiental e
sanitária e assistência
farmacêutica; o SUS re-

aliza desde o simples
atendimento para aferição da pressão arterial
até as mais complexas
cirurgias, como de transplante de órgãos, onde o
Paraná se destaca como
o Estado que mais realiza este tipo de procedimento”, disse Beto Preto.
Os princípios e
diretrizes do SUS, dispostos na Constituição
Federal e na Lei n° 8080,
estabelecem que a ges-

tão do sistema deve ser
fundamentada na distribuição de competências
entre a União, Estados
e Municípios. Dessa forma, o planejamento e
execução de ações da
saúde são deliberadas
em reuniões da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que também
prevê a participação do
Conselho de Secretários
Municipais de Saúde
(Cosems).
“O Governo do
Estado tem apoiado efetivamente as ações no
âmbito do SUS para a
implantação e aperfeiçoamento de estratégias
que atendem de fato
os paranaenses, com o
foco na regionalização
dos serviços. Desde o
início da gestão temos
priorizado a instalação e
qualificação dos serviços
próximos à casa de cada
paranaense fortalecendo
o sistema público”, salientou.
Pandemia
Conforme o secretário Beto Preto, durante a pandemia da

Covid-19, a importância
do SUS se tornou ainda
mais evidente com a estruturação de serviços e
leitos exclusivos em todo
o Estado. “Organizamos
uma rede específica e
no Paraná foram abertos mais de 1.150 novos
leitos de UTI, exclusivos
para Covid, distribuídos
em hospitais localizados
em todas as regiões do
Estado; uma estrutura
que deverá ficar permanentemente à disposição
dos paranaenses”, afirmou.
A estrutura atual
de leitos de UTIs representa praticamente o dobro daquilo que estava
em funcionamento antes
da pandemia; todas contam com respiradores,
ventiladores e os sistemas de gases.
As ações de enfrentamento englobam
investimentos em recursos humanos, com contratação e organização
dos profissionais, aquisição de medicamentos e
de equipamentos de proteção individual para os

profissionais da saúde.
Atenção
No dia de celebração dos 30 anos de
regulamentação do SUS,
o secretário Beto Preto lembrou ainda que a
atenção integral à saúde
é uma das premissas do
sistema e que, seguindo esta meta, a Sesa
desenvolve um projeto
pioneiro direcionado ao
idoso, que está sendo
implantado no município
de Irati.
Trata-se do PlanificaSUS, projeto que
envolve o Ministério da
Saúde, Sesa, prefeitura
de Irati, com participação
do Conass (Conselho
Nacional de Secretários
de Saúde) e do Hospital
Israelita Albert Einstein,
de São Paulo.
“Este é um planejamento nacional, em
que cada Estado definiu
o seu tema de trabalho;
o Paraná optou pela
saúde do idoso e, desde
então, a Sesa vem trabalhando efetivamente no
processo de construção
de ações voltadas para
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o envelhecimento de forma integrada na atenção
primária e na atenção
especializada; é um projeto que exemplifica a
essência do SUS, envolvendo todas as esferas
de governo, entidades e
a iniciativa privada”, explicou Beto Preto.
Conforme o secretário, o projeto teve
início em 2019, mas foi
desacelerado em função da pandemia da
Covid-19. A previsão é
de que as ações sejam
retomadas no início de
2021.
“O
envelhecimento está associado a
uma série de mudanças
e questões que afetam
principalmente a saúde. Então, temos que
estar preparados para
oferecer aos idosos paranaenses um envelhecimento digno e ativo e
o PlanificaSUS está nos
permitindo este projetopiloto que posteriormente pretendemos replicar
em todo Paraná”, disse
Beto Preto.
Fonte: aen.pr.gov.br
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