
• O dia esta começando chuvoso entre as regiões dos 
Campos Gerais, centro-sul e leste do estado. Nestes 
setores, as temperaturas não variam muito ao longo do 
dia. Entre as regiões sudoeste, oeste e noroeste, o sol 
aparece entre nuvens. 
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
30/10/20............................... R$ 146,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
30/10/20.................................R$ 69,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
30/10/20................................. R$ 75,00

Fonte: Deral/Seab

Saúde recomenda retorno gradual dos procedimentos 
cirúrgicos eletivos

 A Secretaria da 
Saúde do Paraná publi-
cou na última semana 
uma nova recomendação 
sobre a realização de 
procedimentos cirúrgi-
cos eletivos no Paraná. 
A orientação é de que os 
prestadores de serviços 
retomem as atividades 
gradualmente.  
 “Esta nova orien-
tação para a retomada 
completa dos procedi-
mentos cirúrgicos eleti-
vos visa diminuir a fila de 
espera, que aumentou 
em todo o país durante 
a pandemia”, diz o se-
cretário da Saúde, Beto 
Preto. “A orientação visa, 
também, o fortalecimento 
dos serviços de saúde e 
resposta ao cidadão pa-
ranaense que aguarda 
pelo atendimento”, afir-
ma.
 A Resolução 

Sesa número 1.268/2020 
dispõe sobre a implemen-
tação e manutenção das 
medidas de enfrentamen-
to à Covid-19. O artigo 22 
da publicação recomen-
da que os prestadores 
contratualizados pela 
Secretaria da Saúde, re-
tomem gradualmente os 
procedimentos, compati-
bilizando as agendas de 
modo a reduzir o risco 
de escassez de medi-
camentos anestésicos e 
relaxantes musculares, 
visando a otimização do 
estoque existente e pre-
servando sua utilização 
para terapias intensivas e 
emergenciais.
 Já o artigo 23, 
alerta que os demais 
hospitais privados e não 
contratualizados pela 
Secretaria da Saúde, 
que não constem no pla-
no de atendimento Co-

vid-19, também ficam 
autorizados a realizarem 
quaisquer procedimentos 
cirúrgicos eletivos hospi-
talares.
 As recomen-
dações não se aplicam 
aos procedimentos de 
cardiologia, oncologia, 
nefrologia, exames e pro-
cedimentos de urgência 
ou emergência e procedi-
mentos a serem realiza-
dos em âmbito ambulato-
rial, visto que estes estão 
liberados em definitivo.

RECOMENDAÇÕES
 As medidas de 
suspensão das cirurgias 
eletivas foram adotadas 
desde março para o con-
tingenciamento de me-
dicamentos anestésicos 
e relaxantes musculares 
que estão sendo deman-
dados aos pacientes in-
ternados com Covid-19 
e para controlar a ocupa-

ção de leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva no 
Estado.

RESOLUÇÕES
 Inicialmente a 
Resolução Sesa número 
338/2020, recomendou 
a suspensão temporária 
das cirurgias eletivas. 
Logo após, a Resolução 
nº 395/2020 suspendeu 
a realização de cirurgias 
bariátricas. Em julho, 
a Resolução número 
926/2020 autorizou a rea-
lização de procedimentos 
cirúrgicos ambulatoriais.
 Em 21 de agos-
to, a Resolução número 
1026/2020 alterou as re-
comendações anteriores 
e restringiu somente os 
procedimentos cirúrgi-
cos eletivos hospitalares 
com demanda de terapia 
intensiva no pós-operató-
rio ou em pacientes sob 
anestesia geral.

 Em setembro, a 
Resolução 1.116/2020 
revogou a Resolução 
1.026/2020 e autorizou 
que hospitais privados 
que não estivessem no 
plano de atendimento 

Covid-19 ou não fossem 
contratualizados pela 
Secretaria da Saúde, 
realizassem quaisquer 
procedimentos eletivos 
hospitalares, desde que 
se responsabilizem pela 

aquisição dos insumos 
anestésicos para o cum-
primento destas ativida-
des.

Fonte: Agência de 
Notícias do Estado do 

Paraná.

Polícia Rodoviária recebe novas viaturas no aniversário de 56 anos
 O Departamento 
de Estradas de Rodagem 
do Paraná (DER/PR), en-
tregou cinco novas viatu-
ras à Polícia Rodoviária 
Estadual. A entrega foi 
terça-feira (27), durante 
cerimônia que comemo-
rou os 56 anos de ativi-
dades do batalhão.
 Os veículos são 
da marca Chevrolet e 
vêm caracterizados de 
fábrica, equipados com 
blindagem, tablet, im-
pressora, bafômetro, 
bloqueador de fugas e 
internet. Eles foram ad-
quiridos pelo DER/PR 
utilizando verba de apa-
relhamento prevista nos 
contratos de concessões 
rodoviárias, um investi-
mento de R$ 1.040.000.

 O diretor-geral 
do DER/PR, Fernando 
Furiatti, afirmou ter esta-
belecido o compromisso 
de atender da melhor ma-
neira possível o Batalhão 
de Polícia Rodoviária. 
“São nossos parceiros 
em manter a segurança 
nas rodovias, em salvar 
vidas. Com estas viatu-
ras, já são 80 entregues 
ao BPRv somente este 
ano”, disse Furiatti.
 As viaturas serão 
empregadas nas regiões 
atendidas pelas conces-
sionárias Ecovia, Rodo-
norte, Econorte e Eco-
cataratas, combatendo o 
tráfico de drogas e con-
trabando nas rodovias 
estaduais, bem como no 
patrulhamento ostensivo 

e preventivo.
VIATURAS

 Em junho o DER/
PR entregou ao BPRv 
cinco viaturas adquiridas 
com verba da conces-
sionária EcoCataratas, 
e em agosto outras 70 
viaturas, adquiridas com 
recursos próprios da au-
tarquia, destinadas às 61 
bases fixas do batalhão 
em todo o Paraná.

HOMENAGEM
 Durante a sole-
nidade foram entregues 
medalhas de Mérito Ro-
doviário aos civis e mili-
tares que se destacaram 
na atuação junto ao Bata-
lhão de Polícia Rodoviá-
ria.
 O secretário de 
Infraestrutura e Logísti-

ca, Sandro Alex, foi um 
dos homenageados. “Em 
nome do governador Ra-
tinho Júnior cumprimento 
a todos os policiais do 
batalhão pelo excelente 
trabalho”, disse ele.
 No DER/PR tam-
bém receberam a meda-
lha de mérito rodoviário 
o diretor-geral, Fernando 
Furiatti, o chefe de gabi-
nete Plinio Vivan Filho, o 
procurador jurídico Aristi-
des Rodrigues do Prado 
Neto, e o assessor militar 
capitão Fernando Paulo 
Cantador.

PRESENÇAS
 Participaram da 
cerimônia o chefe do 
Estado Maior da Polícia 
Militar, coronel Vanderley 
Rothenburg; o coman-
dante do BPRv, tenen-
te-coronel Olavo Vianei 
Francischett Nunes, o 
chefe do Estado-Maior 
da Polícia Militar do Ama-
zonas, coronel João de 
Deus Dias Figueiredo; o 
deputado estadual Adria-
no José, o deputado fe-
deral Sargento Fahur, o 
secretário municipal de 
Defesa Social de Curiti-
ba, delegado Guilherme 
Rangel, oficiais da ativa 
e da reserva da PMPR, 
integrantes do motoclube 
Bodes do Asfalto e repre-
sentante da concessioná-
ria Rodonorte.

Fonte: Agência de Notícias do Estado do Paraná.
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