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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
15/09/20............................... R$ 121,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
15/09/20.................................R$ 50,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
15/09/20................................. R$ 63,00

Fonte: Deral/Seab

Saúde divulga nova resolução sobre exames e cirurgias eletivas
 A Secretaria da 
Saúde do Paraná divulgou 
nesta segunda-feira (14) 
uma nova recomendação 
para procedimentos cirúr-
gicos eletivos no Paraná.  
As medidas estão sendo 
tomadas para contingen-
ciamento de insumos por 
causa da escassez de 
medicamentos anestési-
cos e relaxantes muscula-
res, para que sejam des-
tinados ao tratamento de 
pacientes infectados pela 
Covid-19. São abrangidos 
cirurgias e procedimentos 
que exigem anestésicos, 
como endoscopias e res-
sonância em criança. 
 A Resolução nú-
mero 1.116/2020 (que 
revoga a Resolução nú-
mero 1.026/2020) autori-
za que hospitais privados 
que não estejam no plano 

de atendimento Covid-19 
ou não sejam contratuali-
zados pela Secretaria da 
Saúde, realizem quais-
quer procedimentos ele-
tivos hospitalares, desde 
que se responsabilizem 
pela aquisição dos insu-
mos anestésicos para o 
cumprimento destas ativi-
dades.
 “Esta nova orien-
tação tem por objetivo 
fortalecer os serviços de 
saúde, diminuir as filas de 
espera e, principalmente, 
prestar atendimento efi-
ciente e de qualidade a 
todos os paranaenses”, 
afirmou o secretário da 
Saúde, Beto Preto.
 Ainda segundo 
ele, o parágrafo único da 
Resolução serve como 
retaguarda para que os 
hospitais que desejem re-

alizar estes procedimen-
tos se responsabilizem 
por suas compras. “A re-
posição destes insumos 
anestésicos não será, de 
maneira alguma, respon-
sabilidade da Secretaria 
da Saúde ou do Gover-
no do Estado, visto que 
neste momento o Paraná 
tem contingenciado para 
poder atender a demanda 
gerada pela epidemia de 
Covid-19”, afirmou.

NÃO SE APLICA 
 A nova orienta-
ção também recomenda 
que a suspensão não se 
aplique a procedimentos 
de cardiologia, oncologia, 
nefrologia, exames con-
siderados necessários 
em caráter de urgência, 
procedimentos a serem 
realizados em âmbito la-
boratorial e que, a critério 

médico, sejam considera-
dos de urgência ou emer-
gência.

RECOMENDAÇÕES
 As medidas de 
suspensão das cirurgias 
eletivas foram adotadas 
em março para o contin-
genciamento de medica-
mentos anestésicos e re-
laxantes musculares que 
estão sendo demandados 
aos pacientes internados 
com Covid-19. E também 
para controlar a ocupação 
de leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva no Esta-
do.
 Inicialmente a 
Resolução da Secreta-
ria da Saúde número 
338/2020, recomendou 
a suspensão temporá-
ria das cirurgias eletivas. 
Logo após, a Resolução 
395/2020 suspendeu a re-

alização de cirurgias bari-
átricas. Em julho, a Reso-
lução número 926/2020 
autorizou a realização de 
procedimentos cirúrgicos 
ambulatoriais.

 No mês passado, 
a Resolução 1026/2020 
alterou as recomenda-
ções anteriores e restrin-
giu somente os procedi-
mentos cirúrgicos eletivos 

hospitalares com deman-
da de terapia intensiva no 
pós-operatório e/ou em 
pacientes sob anestesia 
geral.

Fonte: aen.pr.gov.br

Covid-19: Brasil acumula 132 mil mortes e 4,3 milhões de casos
 O Brasil registrou, 
nas últimas 24 horas, 381 
novas mortes por covid-19, 
chegando a 132.006 vidas 
perdidas desde o início 
da pandemia. Os dados 

estão no balanço diário 
divulgado pelo Ministério 
da Saúde na noite desta 
segunda-feira (14). On-
tem o sistema contabiliza-
va 131.625 falecimentos. 

Ainda há 2.498 óbitos em 
investigação.
 O número de ca-
sos acumulados atingiu 
4.345.610. Entre ontem 
e hoje, as secretarias de 

saúde de estados no-
tificaram 15.115 novos 
diagnósticos positivos de 
infecção pelo novo coro-
navírus. Ontem o painel do 
Ministério da Saúde trazia 

4.330.455 casos acumula-
dos.
 Os casos re-
gistrados costumam ser 
menores aos domingos e 
segundas-feiras pela limi-

tação das secretarias de 
saúde de alimentar o sis-
tema nacional. Já às ter-
ças-feiras, o número tem 
sido maior pelo envio dos 
dados acumulados no final 

de semana.inda de acordo 
com a atualização do mi-
nistério, 600.420 pessoas 
estão em acompanha-
mento e outras 3.613.184 
já se recuperaram da do-
ença.

Dados estaduais
 Os estados que 
contabilizam mais morte 
são São Paulo (32.642), 
Rio de Janeiro (17.003), 
Ceará (8.698), Pernambu-
co (7.888) e Pará (6.368). 
As unidades da Federa-
ção com menos vidas per-
didas até o momento são 
Roraima (610), Acre (640), 
Amapá (680), Tocantins 
(814) e Mato Grosso do 
Sul (1.085).

Fonte: agenciabrasil.ebc.
com.br

Conjuntos habitacionais serão construídos em Sertaneja e Leópolis
 O Governo do Es-
tado autorizou o início de 
mais dois conjuntos habi-
tacionais na região Norte. 
Eles serão construídos em 
Sertaneja, com 27 casas, e 
Leópolis, com outras 20 uni-
dades. Serão investidos R$ 
3,2 milhões nos projetos por 
meio do programa Nossa 
Gente Paraná, coordenado 
pela Secretaria da Justiça, 
Família e Trabalho e Coha-
par, em parceria com os 
municípios.                           
 Os recursos são 
oriundos do Fundo Estadu-
al de Combate à Pobreza, 
obtidos por meio de um fi-
nanciamento do Governo 
do Paraná junto ao Banco 
Interamericano de Desen-
volvimento (BID). O crédito 

subsidia integralmente o 
valor dos imóveis aos bene-
ficiários, que não precisarão 
arcar com qualquer custo 
pela mudança.

FISCALIZAÇÃO
 Uma reunião vir-
tual entre engenheiros da 
Cohapar e da construtora 
Pizolato marcou a última 
etapa antes do início efeti-
vo dos trabalhos. A empre-
sa, contratada via licitação, 
será responsável pela exe-
cução das obras em ambos 
os municípios, sob fiscaliza-
ção da companhia.
 “Antes de iniciar-
mos uma obra fazemos 
essa reunião de partida 
para que todos os envol-
vidos possam esclarecer 
suas dúvidas. Assim, con-

seguimos manter um bom 
fluxo do cronograma esti-
pulado”, explica o diretor de 
Obras da Cohapar, Ademir 
Bier.
 As moradias têm 
modelos de 32 e 38 metros 
quadrados, com unidades 
de 49 metros quadrados 
adaptadas para pessoas 
com deficiência. Todas são 
compostas por dois quar-
tos, sala, cozinha, banheiro 
e área de serviço externa. 
Em Sertaneja o investimen-
to é de aproximadamente 
R$ 1,8 milhão, enquanto 
em Leópolis é de cerca de 
R$ 1,4 milhão.

NOSSA GENTE 
PARANÁ

 Os projetos ha-
bitacionais vinculados ao 

programa envolvem a cons-
trução de 1.558 casas po-
pulares em 26 municípios. 
O trabalho integrado do 
Governo do Estado conta 
ainda com a participação da 
Copel e da Sanepar para 
instalação subsidiada das 
redes de energia elétrica, 
água e esgoto dos conjun-
tos residenciais.
 Até o momento, 
484 unidades foram entre-
gues, que somadas àque-
las em execução totalizam 
investimentos de aproxima-
damente R$ 104 milhões. 
A última entrega aconteceu 
em 4 de setembro, em Re-
bouças, com a presença do 
governador Carlos Massa 
Ratinho Junior. 

Fonte: aen.pr.gov.br
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