
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
13/09/21..................R$ 156,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
13/09/21..................R$ 85,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
13/09/21..................R$ 87,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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•  Destaque deste início de semana 
para as altas temperaturas previstas 
para boa parte do Paraná. Este calor 
é fruto da presença de um ar aque-
cido no Estado, e do avanço de um 
sistema frontal mais ao sul. 
Mínima:  17°C em Curitiba
Máxima: 37°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Pandemia causa 
queda de 

27 milhões de 
procedimentos de 

saúde em 2020

 A pandemia de 
cov id -19  p rovocou  a 
queda de 27 milhões de 
procedimentos de saúde 
que não são de emergên-
cia em 2020, como exa-
mes e consultas. O dado 
está em levantamento 
do Conselho Federal de 
Medicina (CFM).
 Segundo o estu-
do, quando comparados 
os dados entre março e 
dezembro de 2020 (do 
início da pandemia até o 
fim do mesmo ano) com o 
mesmo período de 2019, 
a diferença foi de 26,9 mi-
lhões de procedimentos, 
sendo 16,6 milhões de 
exames de diagnóstico, 
8,8 milhões de proce-
dimentos clínicos, 1,2 
mi lhões de pequenas 
cirurgias e 210 mil trans-
plantes.
 Os procedimen-
tos considerados ele-
t ivos, que não são de 
urgência e emergência, 
tiveram impacto pelo di-
rec ionamento de boa 
parte da estrutura da rede 
de saúde para atender os 
pacientes com covid-19.
 En t re  março  e 
abr i l  de 2020,  com o 
avanço da primeira onda 
da pandemia, houve uma 
queda quase à metade 
do número de procedi-

mentos, de 8,1 milhões 
para 4,8 mi lhões. Em 
abril, foram registrados 
5 milhões de procedi-
mentos e em maio, 5,6 
milhões. Após recupera-
ção, o ano terminou  com 
8 milhões.
 Conforme o le-
vantamento do CFM, as 
áreas mais afetadas en-
tre março e dezembro de 
2020, em comparação 
com o mesmo período 
no ano anterior, foram 
as consultas e exames 
em citopatologia (-51%), 
neurologia (-40%), ana-
tomopatologia (-39%), 
cardiologia (-38%), oftal-
mologia (-34%) e medici-
na clínica (-33%).
 No período ana-
lisado, deixaram de ser 
realizados 2,8 milhões de 
cirurgias. Entre março e 
dezembro de 2020 foram 
realizados 4,6 milhões 
de procedimentos desse 
tipo, contra 7,5 milhões 
no mesmo período em 
2019.
 Quando conside-
rados os números abso-
lutos, os procedimentos 

que tiveram mais impacto 
foram os da área de oftal-
mologia (-6,2 milhões), 
seguidos por radiologia 
e diagnóstico de imagem 
(-5,3 milhões), médico-
-clínico (-2,8 milhões) 
e radioterapia (-2,5 mi-
lhões).
 Sofreram gran-
d e s  q u e d a s  e x a m e s 
como os de gasometria 
(medição de quantidade 
de O2 e CO2 no sangue), 
câncer e Papanicolau. 
Outros procedimentos 
afetados foram o aten-
dimento em centro de 
atenção psicossocial , 
cauterização de lesões 
na pele e atendimento 
para indicação ou inser-
ção do dispositivo intrau-
terino (DIU).
 Por regiões, as 
mais afetadas foram a 
Nordeste ( -31%),  Sul 
(-29%), Sudeste (-27%) 
e Norte (-21%). Entre 
estados, as reduções 
mais intensas se deram 
em Alagoas (-47%), no 
Piauí (-45%), Amazonas 
(-38%), Espírito Santo 
(-36%), em Mato Grosso 

do Sul e Sergipe (-35%).
2021

 No 1º semestre 
de 2021, o número de 
procedimentos eletivos 
foi de 50 milhões, 20% 
a mais do que no 1º se-
mestre de 2020, quando 
foram registrados 41,6 
milhões de consultas, 
e x a m e s  e  c i r u r g i a s . 
Quando comparado com 
o 1º semestre de 2019, o 
número representa uma 
queda de -14%.
 O Conselho Fe-
deral de Medicina (CFM) 
avalia que é possível ado-
tar uma série de medidas 
para tentar compensar a 
queda, como campanhas 
junto aos pacientes, so-
bretudo para os que têm 
doenças crônicas.

Ministério da Saúde
 O Ministério da 
Saúde afirmou, em nota, 
que a organização dos 
procedimentos de saú-
de e dos critérios para 
definir prioridades cabe 
aos estados e municí-
pios. Segundo a nota, o 
órgão disponibilizou R$ 
350 milhões em recursos 
adicionais para esse tipo 
de procedimento.
 De acordo com 
a pasta, no primeiro se-
mestre foram realizados 
3,7 milhões de cirurgias 
eletivas, com aumento 
em relação ao mesmo 
período de 2020, com 
3,4 milhões desses pro-
cedimentos, mas ainda 
há queda se comparado 
ao primeiro semestre de 
2019, quando equipes 
de saúde fizeram 4,9 mi-
lhões de cirurgias.

 A Copel quer uma 
relação cada vez mais sus-
tentável com seus clientes. 
Por isso, está lançando 
neste final de semana uma 
nova fase da campanha 
Fatura Solidária. A compa-
nhia já está incentivando 
esta escolha desde maio 
de 2020 através da cam-
panha, que garantiu R$ 
1,1 milhão para o combate 
dos efeitos da pandemia 
no Paraná.
 Somado aos R$ 
5 milhões doados pela 
empresa no início da ação, 
este valor foi revertido em 
200 mil kits para testes, 
1,2 milhão de máscaras 
e 21 respiradores e ven-
tiladores de UTI para os 
hospitais e profissionais da 
saúde do Paraná. É com 
o objetivo de incrementar 
ainda mais estes resul-
tados que a Copel lança, 
neste fim de semana, um 

novo convite à adoção da 
fatura solidária digital.
 De acordo com o 
superintendente comer-
cial da Copel, João Acyr 
Bonat Junior, além das 
vantagens para o meio 
ambiente com a redução 
de uso do papel, a escolha 
da fatura digital também 
pode ser interessante para 
o consumidor, já que evita 
perdas e extravios, e pos-
sibilita o pagamento online 
em questão de segundos.
 "Algumas pesso-
as têm receio de ficar sem 
o comprovante de ende-
reço, mas a fatura digital 
serve para este fim, assim 
como a conta impressa", 
disse.
 Hoje, a fatura digi-
tal é a opção de um terço 
dos clientes da conces-
sionária de distribuição, 
chegando a 1,5 milhão 
de domicílios. Para quem 
não utiliza e-mail, existe a 

opção de cadastrar o rece-
bimento da conta por men-
sagem de texto (SMS).

COMO AJUDAR
 A cada adesão 
pela fatura digital, a Copel 
doa R$ 2 para a campanha; 
e outros R$ 3 são doados a 
cada cadastro de conta em 
débito automático.
 A adesão à fatura 
digital pode ser feita no 
site www.copel.com ou 
pelo aplicativo da Copel, 
disponível gratuitamente 
nas lojas virtuais Google 
Play e App Store.
 O cadast ro  de 
débito automático também 
pode ser feito pelos canais 
virtuais de atendimento. 
No Banco do Brasil, é pre-
ciso informar o número do 
convênio: 13896. Além 
disso, é importante con-
firmar com o banco se a 
adesão foi concretizada 
e acompanhar os débitos 
mensalmente.

De olho na sustentabilidade, Copel lança campanha 
de adesão à fatura solidária digital
Fonte: www.aen.pr.gov.br
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