
• Durante esta quinta-feira as temperaturas serão amenas e 
o eixo da frente fria já se encontra sobre o Sudeste do país. 
Ainda são previstas chuvas leves no leste e no nordeste do 
Paraná.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
27/06/19................................. R$ 70,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
27/06/19.................................R$ 30,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
27/06/19................................. R$ 46,50

Fonte: Deral/Seab

Secretaria da Saúde repassa verbas para 81 municípios
 A Secretaria da 
Saúde do Paraná re-
passou R$ 1,912 milhão 
para 81 municípios, de 
todas as regiões do Es-
tado. A liberação é re-
ferente ao pagamento 
da parcela do mês de 
junho do Programa de 
Apoio aos Hospitais, 
que destina recursos 
para financiar ações e 
serviços de saúde. A 
autorização foi assina-

da pelo secretário da 
Saúde, Beto Preto, nes-
ta terça-feira (25).
 O repasse, na 
modalidade Fundo a 
Fundo, transferiu de 
forma automática o re-
curso do Fundo Esta-
dual de Saúde para os 
Fundos Municipais de 
Saúde, beneficiando 82 
hospitais públicos e fi-
lantrópicos.
 “Este é o nosso 

compromisso, manter 
os programas e os par-
ceiros que apresentam 
bons resultados para a 
população. Nossa pri-
meira preocupação, ao 
assumir o governo, foi 
que não houvesse ne-
nhuma interrupção de 
processos, assim como 
foram mantidos todos 
os incentivos financei-
ros”, afirmou Beto Pre-
to.

 “Ainda como 
orientação do gover-
nador Ratinho Junior, 
estamos mantendo a 
responsabilidade dos 
pagamentos em dia, o 
que nos permite agora 
uma avaliação de tudo 
que está sendo feito 
para definir novas es-
tratégias, visando sem-
pre a regionalização da 
saúde, que significa a 
saúde perto da casa do 

cidadão”, destacou.
 Beto Preto ex-
plicou que os 81 muni-
cípios beneficiados re-
ceberão repasses que 
variam entre R$ 10 mil e 
R$ 60 mil. “São valores 
significativos para os 
municípios, que pode-
rão aplicar os recursos 
na qualificação dos ser-
viços ofertados. Como 
médico e ex-prefeito, re-
conheço a importância 
destes repasses para 
as ações, que devem 
estar em consonância 
com o Programa Anual 
de Saúde do Estado”, 
destacou Beto Preto.
 B E N E F I C I A -
DOS - O prefeito de 
Terra Boa, Valter Peres, 
disse que os incentivos 
representam um grande 
apoio aos municípios. 
“Conseguimos muitas 
melhorias no contexto 
geral do nosso hospi-
tal e na qualificação 
do quadro de profissio-

nais”, afirmou.
 O Hospital Mu-
nicipal São Judas Tadeu 
tem 30 leitos e atende 
também a população da 
microrregião, com cer-
ca de 60 mil habitantes. 
Terra Boa fica na região 
Centro-Oeste do Estado 
e recebeu repasse de 
R$ 30 mil.
 “É um apoio 
fundamental, ajuda a 
gestão e principalmente 
a população”, afirmou o 
secretário Municipal da 
Saúde de Ibaiti, Wilian 
Borges. “Os benefícios 
se estendem também 
para os moradores das 
cidades vizinhas que 
atendemos aqui, como 
Pinhalão, Japira, Jabo-
ti, entre outros, do norte 
pioneiro”, complemen-
tou. Ibaiti foi beneficia-
da com repasse de R$ 
60 mil.
 Da mesma for-
ma, o secretário Mu-
nicipal de Saúde de 

Cândido de Abreu, João 
Carlos Strassacapa, 
destacou que o apoio 
do Governo Estadu-
al, por meio do Fundo 
Estadual, fortalece o 
atendimento dos hos-
pitais municipais. Esta 
autorização de repasse 
de R$30 mil para o Hos-
pital São Francisco de 
Assis ajudará muito na 
manutenção da institui-
ção, que tem 32 leitos 
disponíveis pelo SUS”.
 Segundo João 
Carlos, o Hospital de 
Cândido de Abreu, na 
região central do Para-
ná, é considerado hoje 
de alta resolutividade. 
“Diminuímos muito o 
encaminhamento de pa-
cientes para os grandes 
centros e este também 
é o objetivo da atual 
gestão da Secretaria 
e do Governo Ratinho 
Junior, que é a regio-
nalização da saúde no 
Paraná”, disse ele.

Proibição de dirigir vigora
mesmo sem entrega da CNH

 O Departamento de 
Trânsito do Paraná (Detran
-PR) orienta os motoristas 
que têm a Carteira Nacional 
de Habilitação suspensa ou 
cassada que eles ficam proi-
bidos de dirigir mesmo sem 
entregar a CNH.
 O cumprimento da 
penalidade inicia 15 dias 
após o término do prazo para 
recurso à Junta Administrati-
va de Recurso de Infrações 
(Jari) ou Conselho Estadual 
de Trânsito (Cetran), caso 
opte por não entrar com re-
curso. A determinação cons-
ta no artigo 16 da Resolução 
723/2018 do Conselho Na-
cional de Trânsito (Contran).
 A coordenadora de 
Infrações do Detran/PR, 
Marli Batagini, explica que 
antes os motoristas só co-

meçavam a cumprir o tempo 
de suspensão ou cassação 
depois que entregassem 
a CNH no Detran. “Muitas 
vezes, nem sabiam que es-
tavam proibidos de dirigir. 
Anteriormente, eles começa-
vam a cumprir a penalidade 
depois de entregar a CNH. 
Agora, o condutor já começa 
a cumprir a penalidade auto-
maticamente, após o término 
dos prazos recursais”.
 Caso o condutor en-
tre com recurso e este seja 
negado, inicia o cumprimen-
to da penalidade de sus-
pensão ou cassação no dia 
seguinte ao resultado. Se o 
condutor escolher entregar a 
CNH dentro destes 15 dias 
ou antes, a penalidade co-
meça a ser cumprida a partir 
da data de entrega do docu-

mento.
 PRECAUÇÃO - O 
Detran-PR alerta os moto-
ristas para que verifiquem a 
situação de sua CNH (clique 
AQUI). A precaução pode 
evitar maiores complicações 
se o motorista for parado em 
uma blitz e sua carteira es-
tiver suspensa, cassada ou 
com pendência do curso de 
reciclagem.
 O Detran-PR ressal-
ta que o Curso de Recicla-
gem é obrigatório. Mesmo 
sem entregar a CNH, o con-
dutor suspenso ou cassado 
que estiver em cumprimento 
da pena, ou que já concluiu o 
período da penalidade, con-
tinua impedido de dirigir até 
que finalize o curso e regula-
rize a carteira de habilitação.
 Os cursos de recicla-
gem podem ser realizados 
presencialmente no Detran
-PR, nos Centros de Forma-
ções de Condutores (CFC) 
ou a distância.
 COMPLICAÇÕES 
– Se for constatado que o 
motorista dirige com a CNH 
suspensa, terá o documento 
cassado. Aquele que dirigir 
com a carteira de habilitação 
cassada, poderá responder 
criminalmente. Para voltar a 
dirigir terá que fazer o pro-
cesso de reabilitação. Nos 
dois casos, o veículo é apre-
endido e o infrator está sujei-
to à multa.

Cataratas do Iguaçu teve
recorde de público no feriado

 O Parque Nacional 
do Iguaçu bateu recorde de 
público no feriado de Corpus 
Christi. Uma das sete mara-
vilhas naturais do mundo, as 
Cataratas do Iguaçu recebe-
ram 31.572 pessoas entre a 
quinta-feira (20) e o domingo 
(23), quase o dobro de turis-
tas do ano anterior, quando 
17.087 pessoas estiveram 
no parque. O levantamento 
foi feito pela direção da uni-
dade.
 O volume de visi-
tantes neste ano consolida 
a cidade de Foz de Iguaçu, 
no Oeste do Paraná, como 
o segundo principal desti-
no turístico internacional do 
País. Até então, o feriado 

Corpus Christi com o maior 
número de pessoas no local 
tinha sido o de 2017, quando 
25.639 ingressos tinham sido 
vendidos em quatro dias.
 A expectativa com o 
grande movimento nas Ca-
taratas é quebrar um novo 
recorde de público neste ano 
e chegar a 2 milhões de visi-
tantes. Em 2018, ano com o 
maior número de visitações, 
1,8 milhão de pessoas es-
tiveram no parque. Os pri-
meiros seis meses de 2019 
já demonstram crescimento 
no número de turistas. Até o 
domingo, a unidade havia re-
gistrado 881.470 ingressos, 
contra 832.976 no mesmo 
período do ano passado.

 PATRIMÔNIO NA-
TURAL – Reconhecido pela 
Unesco como Patrimônio 
Natural da Humanidade, o 
parque localizado na frontei-
ra com a Argentina comple-
tou 80 anos em 2019. Além 
de abrigar as Cataratas, o 
Parque conserva área de 
Mata Atlântica com grande 
diversidade de flora e fau-
na. A unidade abriga cerca 
de 350 espécies de aves, 
250 de borboletas e 50 de 
mamíferos – algumas das 
quais ameaçadas de extin-
ção, como a onça-pintada e 
o papagaio-de-peito-roxo.
 VIAJE PARANÁ - O 
potencial turístico do local in-
centiva o Governo do Estado 
a atrair ainda mais visitantes 
para o Paraná. Com o obje-
tivo de tornar o turismo uma 
das matrizes econômicas do 
Estado, com foco na geração 
de emprego, a estratégia do 
governo é fazer com que os 
turistas que viajam a Foz vi-
sitem também outros municí-
pios paranaenses.
 Para divulgar os 
destinos turísticos cataloga-
dos no Estado, o governo 
lançou o portal Viaje Paraná 
(www.viajeparana.com). O 
site, que foi ao ar no início 
do ano, traz dicas e rotei-
ros de viagem em diversos 
segmentos, como o turismo 
religioso, gastronômico, de 
natureza em 283 municípios.


