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Hemonúcleo faz apelo por doações
de sangue durante período de férias
O Hemonúcleo de
Camp o Mourão está
em estado de alerta por
conta do baixo estoque
de sangue. Nesta quarta-feira, o órgão pediu
apoio aos municípios
da Comcam, no sentido
de encaminharem doadores, uma vez que em
períodos de férias os
estoques baixam muito.
De acordo com a direção
do Hemonúclo, a queda
nas doações se deve à
correria de ﬁm de ano e
ao fator esquecimento,
já que diante do período
de festas e descanso,
muitas pessoas acabam
se ocupando de outras
coisas consideradas mais
urgentes ou relaxando e
não lembram de praticar
esse ato humanitário.
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Santa Casa paga R$ 1,7 milhão em dívidas
atrasadas e fecha 2021com saldo positivo
A Santa Casa de Goioerê
fechou o balanço ﬁnanceiro
do ano de 2021 com saldo
positivo. Os números foram
mostrados durante reunião
realizada nesta segunda-feira,
03, na sede do hospital. Durante a reunião, o Provedor
da Entidade, José Augusto de
Souza, apresentou o balanço
ﬁnanceiro, mostrando que no
período de agosto a dezembro, a Santa Casa liquidou
uma dívida atrasada de R$
1.779.000,00 e ainda fechou
o ano com um saldo positivo
de R$ 93.531,56.

Goioerê soma 3.003 casos positivos
de Covid desde o início da pandemia

Desde que a pandemia da
Covid-19 começou, emmarço de
2020, a cidade de Goioerê soma
3.003 casos positivos da doença.
Os números foram divulgados
nesta segunda-feira, doa 03, pela
Secretaria Municipal de Saúde.

Dos mais de três mil casos positivos, 2.920 são considerados
curados. Os casos negativos
somam 3.414. Já o número
de pessoas que morreram em
decorrência da doença é de 76.
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Rancho Alegre: castração de animais
acontece na próxima sexta-feira, dia 14
Está programado para
acontecer na próxima sexta-feira, dia 14, em Rancho
Alegre D’Oeste, o mutirão
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de castração de animais, cujos
serviços serão realizados na rua
Fortaleza ao lado do Ginásio de
Esportes.

PAGINA 03

12/01/2022 16:04:40

P02

QUINTA-FEIRA, 06 DE JANEIRO DE 2022

Hemonúcleo faz apelo por doações
de sangue durante período de férias
O Hemonúcleo de Campo Mourão está em estado
de alerta por conta do baixo
estoque de sangue. Nesta
quarta-feira, o órgão pediu
apoio aos municípios da
Comcam, no sentido de
encaminharem doadores,
uma vez que em períodos
de férias os estoques baixam muito.
De acordo com a direção do Hemonúclo, a
queda nas doações se deve
à correria de ﬁm de ano e ao
fator esquecimento, já que
diante do período de festas
e descanso, muitas pessoas
acabam se ocupando de
outras coisas consideradas
mais urgentes ou relaxando
e não lembram de praticar
esse ato humanitário.

Órgão está fazendo apelo para todos os municipios da região Comcam: baixo estoque de sangue

Para piorar a situação,
a demanda por sangue
costuma aumentar neste
período do ano, em função
da elevação no número
de acidentes. A agonia de
quem está com um familiar
internado em leito hospitalar é indescritível, ainda
mais quando esta pessoa
necessita de transfusão
sanguínea e os estoques se
apresentam escassos.
Para os interessados em
ajudar, o banco de sangue
de Campo Mourão está
atendendo no período da
manhã durante essa semana, das 07h30 às 11 horas
e por agendamento. Para
agendar basta acessar o
link: www.saude.pr.gov.
br/doacao

Portos do Paraná é exemplo no Brasil e no
mundo em desenvolvimento ambiental
Com mais de 20 programas
permanentes, os portos paranaenses se posicionaram em
2021 entre terminais públicos de
grande porte com melhor índice
de desenvolvimento ambiental
do Brasil. Além de ter uma diretoria especíﬁca para tratar o
tema, com biólogos e engenheiros ambientais no quadro ﬁxo,
a autoridade portuária conta
com uma empresa contratada
exclusivamente para as ações
de meio ambiente.
Nos últimos anos, os portos
de Paranaguá e Antonina cresce-

ram em movimentação de cargas
e em cuidados com a natureza.
A evolução fez com que o Porto
de Paranaguá fosse reconhecido,
ano a ano, pelas ações executadas. Além do Índice de Gestão
Ambiental, da Agência Nacional
de Transportes Aquaviários
(Antaq), o reconhecimento veio
das duas últimas Conferências
do Clima, evento realizado pela
Organização das Nações Unidas
(ONU), em 2019 e 2021, em
que o Porto de Paranaguá foi
a única autoridade portuária a
participar.
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Santa Casa paga R$ 1,7 milhão em dívidas
atrasadas e fecha 2021com saldo positivo
rou R$ 1.152.360,00 para a
Santa Casa quitar as dívidas
em atrasos.
“Estamos com as contas da
Santa Casa em ordem e a nossa
maior preocupação é com um
possível aumento no número
de casos de Covid-19, por
isso, é muito importante que
a população continue usando
máscara e seguindo todos os
protocolos necessários para
evitar uma nova onda de contaminação”, disse.

MELHORIAS NO PONTO SOCORRO: - O provedor
da Santa Casa também anunciou que serão promovidas
algumas mudanças no Pronto
Socorro, com o objetivo de
melhorar o atendimento para
a população.
Ele citou que durante o
período de ﬁnal de ano, o
Pronto Socorro funcionou com
2 médicos plantonistas durante
os horários de maior demanda.
“Mas vem mais melhorias por
aí”, citou.

Diretores da Santa Casa no momento em que anuciavam superàvit do ano de 2021
A Santa Casa de Goioerê balanço ﬁnanceiro, mostrando co colocado em prática pela Beto Preto como titular.
fechou o balanço ﬁnanceiro que no período de agosto a de- atual diretoria, com objetivo
“Não posso deixar de fazer
do ano de 2021 com saldo zembro, a Santa Casa liquidou de reduzir custos e diminuir esse registro. O Governo Espositivo. Os números foram uma dívida atrasada de R$ despesas na administração do tadual tem nos ajudado muito,
mostrados durante reunião 1.779.000,00 e ainda fechou hospital.
especialmente através do
realizada nesta segunda-feira, o ano com um saldo positivo
O provedor também desta- secretário Beto Preto”, disse.
03, na sede do hospital.
de R$ 93.531,56.
cou o apoio que a Santa Casa
De acordo com Augusto,
Durante a reunião, o ProAugusto explicou que o tem recebido do Governo o Governo Estadual, através
vedor da Entidade, José Au- bom resultado ﬁnanceiro, é Estadual, através da Secretaria de intervenções do prefeito
gusto de Souza, apresentou o fruto de um plano estratégi- de Saúde, que tem o médico Betinho Lima, também libe-

Rancho Alegre: castração de animais
acontece na próxima sexta-feira, dia 14
Está programado para
acontecer na próxima sexta-feira, dia 14, em Rancho
Alegre D’Oeste, o mutirão de
castração de animais, cujos
serviços serão realizados na
rua Fortaleza ao lado do Ginásio de Esportes.
De acordo com a Prefeitura, os horários deﬁnidos para
a castração são os seguintes:
às 10 horas será realizada a
castração de 35 gatos. Às 10:30
horas começa a castração de
outros 25 gatos - machos e
fêmeas.
Já a castração dos cães
começa às 11:30 horas, sendo
que na primeira etapa, serão
castrados 30 cães, entre machos e fêmeas. Às 12:30 horas
começa a segunda etapa, com
a castração de outros 25 cães,
entre machos e fêmeas.

No toatal cerca de 90 animais serão castrados no municipio

Goioerê soma 3.003 casos positivos
de Covid desde o início da pandemia
Desde que a pandemia
da Covid-19 começou,
em março de 2020, a
cidade de Goioerê soma
3.003 casos positivos
da doença. Os números
foram divulgados nesta
segunda-feira, doa 03,
pela Secretaria Municipal
de Saúde.
Dos mais de três mil
casos positivos, 2.920
são considerados curados. Os casos negativos somam 3.414. Já o
número de pessoas que
morreram em decorrência da doença é de 76.
Atualmente Goioerê tem
apenas 7 casos ativos da
Covid-19.
Ainda de acordo com
o boletim da saúde, nesta
segunda-feira um caso
positivo foi registrado,
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além de outros 2 suspeitos. Não há ninguém
internado por conta da
Covid.
A secretária Gabriela
Martins reforça a orientação de cuidados. “A
pandemia não acabou
e é fundamental que
as pessoas continuem
tomando todos os cuidados necessários, usando
máscara, higienizando
as mãos e mantendo o
distanciamento físico”,
diz ela.
Em relação à vacina,
Gabriela cita ser muito
importante que todos
completem o ciclo vacinal. “Sem dúvida. É fundamental que todos completem o ciclo vacinal,
inclusive tomando a dose
de reforço”, comenta.
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Portos do Paraná avança em cooperação
internacional voltada à transformação digital
Os portos do Paraná são
os primeiros da América Latina a adotarem uma solução
baseada na colaboração entre
os diversos atores envolvidos
na atracação e desatracação
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dos navios para otimizar o
gerenciamento das operações
portuárias. É o Port Colaborative Decision Making, cuja
implantação é um dos resultados obtidos em cooperação

técnica com a Fundación Valenciaport, da Espanha.
Outra conquista que chega
com a conclusão da primeira
grande fase dos trabalhos
desenvolvidos nessa parceria

inovadora é a deﬁnição do
modelo do primeiro Sistema de
Comunidade Portuária (Port
Community System-PCS) do
Brasil.
“Assim, em uma atitude
pioneira, a Portos do Paraná
dá mais um grande passo
rumo à transformação digital
na gestão portuária, colocando
o Estado em destaque entre os
portos do Brasil e da América
Latina”, destaca o diretor-presidente da Portos do Paraná,
Luiz Fernando Garcia.
Como parte desse processo, Garcia recebeu, em 2021,
o diretor de Desenvolvimento
de Negócio Internacional,
Miguel Garín, e Jonas Mendes
Constante, consultor de Estratégia e Inovação da Fundação
e diretor do projeto da Portos
do Paraná.
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Com legislação mais moderna, Paraná facilita
e agiliza a abertura de novas empresas
Avanços do Programa
Descomplica Paraná, coordenado pela Casa Civil,
reduziram a burocracia para a
abertura e fechamento de empresas. O Estado conta hoje
com legislação mais moderna,
regulamentos mais simples e
claros e com parâmetros de
riscos de empreendimentos
que permitiram reduzir os
prazos para liberação dos
licenciamentos. O governo
trabalha agora na regula-
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mentação da Lei de Liberdade
Econômica e na expansão do
programa Descomplica para
os municípios.
A previsão é que, a partir
deste mês, quem quiser abrir
uma empresa no Paraná não
vai mais precisar entrar em
vários sistemas para o registro,
com a implantação do Balcão
Único, uma iniciativa do
governo federal, mas que depende da adesão dos estados.
Todo o processo será realizado

através da plataforma Empresa
Fácil. Este é um dos avanços
do Programa Descomplica
Paraná, o carro-chefe das
ações de desburocratização
promovidas pelo Governo do
Estado.
Com o sistema Balcão
Único, previsto para entrar
em operação nas próximas
semanas, vai ser mais rápido
e fácil registrar uma empresa.
A integração com a Receita
Federal, para a geração do
Documento Básico de Entrada
(DBE), visando à obtenção do
CNPJ, será automática.

Hoje, o empresário precisa
acessar o Empresa Fácil, obter
as respostas das viabilidades,
entrar no sistema integrador
nacional – Redesim – da Receita Federal, preencher os
dados, e depois retornar ao
integrador Estadual (Empresa
Fácil) para dar prosseguimento
no preenchimento da Ficha
de Cadastro Nacional (FCN)
e enviar o Contrato Social.
Esta dupla entrada de dados
será eliminada, com todas
as informações preenchidas
numa única plataforma: sistema Empresa Fácil”.
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Com estiagem, agricultura paranaense estima
redução nas safras de soja, milho e feijão
A crise hídrica, que já se
estende de forma mais severa
desde meados de 2019 no
Paraná, somada à temperatura
ambiente e de solo excessivamente elevada, ampliou
a estimativa de perdas para
o setor agrícola do Estado.
Um levantamento preliminar
aponta que o valor nas três
principais culturas do período
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– soja, milho e feijão – está em
torno de R$ 24 bilhões, com
tendência de aumento.
No ﬁnal de janeiro, quando
o Departamento de Economia
Rural (Deral), da Secretaria
de Estado da Agricultura e do
Abastecimento, consolidar os
números será possível dimensionar o prejuízo de forma
mais concreta em cada uma das

regiões. Além dessas culturas,
o novo relatório deve registrar
redução também em outras
atividades agrícolas, entre elas
batata, tabaco e frutas.
“As perdas conferidas pelos técnicos no campo estão
sendo surpreendentes e em
evolução. Reﬁzemos algumas
contagens nos últimos dias e os
valores são superiores aos que

tínhamos veriﬁcado e anunciado anteriormente”, disse
o secretário da Agricultura e
do Abastecimento, Norberto
Ortigara. “É uma perda muito
relevante para nossa economia, certamente uma renda
que fará falta.”
Ações do Estado ampliam
segurança alimentar e fortalecem agricultura familiar
Para possibilitar tomadas
de medidas de forma mais ágil
e ajudar agricultores e outras
categorias de proﬁssionais afe-

tadas pela estiagem no Estado,
o governo decretou situação
de emergência. “Permite que
os agricultores façam minimamente renegociações com
fornecedores e com bancos, e
estamos atentos, junto com os
municípios, para que possamos enfrentar as diﬁculdades
de abastecimento de água para
animais, para humanos, para a
produção”, aﬁrmou Ortigara.
O secretário já participou
de duas reuniões, que também
tiveram representantes de

Mato Grosso do Sul, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul,
com técnicos do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O objetivo
é encontrar solução de forma
conjunta para amenizar os
prejuízos para os produtores.
“Queremos acelerar o processo de avaliação de Proagro, de
seguro, para aqueles que têm
direito”, disse. O Governo
do Paraná já conversa com
as seguradoras que atendem
o Estado.
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