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FOLHA PARANAENSE O Jornal dos 
Campos Gerais e 

Norte Pioneiro

R$ 2,00

Arapoti e Jaguariaíva se preparam 
para a chegada do novo coronavírus

Com seis casos suspeitos no 
Paraná, sendo um deles em Ponta 
Grossa, os municípios da região já 
prepararam suas respectivas 
equipes de saúde para tratar do 
Covid-19, nome oficial do novo 
coronavírus. No país já são dois 
casos confirmados.
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Estado repassa 3,30 milhões 
para o combate à dengue e 
Câmara de Arapoti aprova 
projeto para multar proprietários 
de terrenos sujos

Curso Superior de Mecatrônica 
Automotiva em Arapoti e Jaguariaíva

Homem é baleado na 
mão ao tentar evitar tiros

Maior Crédito Rural do Plano 
Safra liberado pelo Sicredi

Idoso de 85 anos tem casa 
arrombada duas vezes

Pesca de espécies nativas está 
liberada a partir de sábado

Concurso para três 
vagas no IPSM - 
Instituto de 
Previdência dos 
Servidores Municipais

Petrobras reduz preços 
do diesel e gasolina 
nas refinarias

Vestibular das Faculdades 
FatiFajar ainda em andamento 
para preenchimento de vagas 
remanescentes. Ainda dá tempo 
de entrar para a faculdade! 
Ligue e agende sua prova: 
43 3535-2830 ou 43 3535-2566

Saúde
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A Câmara Municipal 
aprovou nesta quinta-feira, 
27, em regime de urgên-
cia projeto de lei ordinária 
que prevê sanções aos pro-
prietários de imóveis que 
possibilitem a proliferação 
do mosquito Aedes Aegypti 
no Município de Arapoti. A 
matéria é de iniciativa do 
Executivo e regulamenta 
multas que podem chegar a 
até 100 UFM (Unidade Fis-
cal Município) para quem 
não cumprir a lei.

O projeto nº 2135/2020 
em seu artigo 2º estabele-
ce que é dever de todos os 
proprietários e possuidores 
de imóveis do município de 
Arapoti a conservação de 
suas áreas internas e exter-
nas, visando à tomada de 
cuidados preventivos contra 
a não proliferação de cria-
douros do mosquito Aedes 
aegypti.

O artigo 4 do projeto 
prevê que “na hipótese de 
ser encontrado no imóvel, 
pelo Agente de Controle de 
Vetores responsável pela 
prevenção das Arboviroses, 
o ambiente propício à proli-
feração do mosquito Aedes 
Aegypti, além da presença 
do próprio ou de larvas da 
espécime (foco do mosqui-
to), deverá ser comunicado 

imediatamente o órgão fis-
calizador do Poder Execu-
tivo (Vigilância Sanitária), 
para aplicação da sanção 
cabível.”

Ao proprietário ou pos-
suidor do imóvel em que 
for encontrado foco do 
mosquito Aedes Aegypti 
serão impostas as seguin-
tes sanções, em se tratando 
de propriedade particular; 
Na primeira incidência: 
advertência; Segunda inci-
dência: 10 UFM – Unidade 
Fiscal do Município; De-
mais reincidências: o do-
bro do valor anteriormente 
apenado. 

Em se tratando de pro-
priedade em que se locali-
ze ou sedie estabelecimen-
to empresarial, industrial, 
comercial ou prédio públi-
co; Na primeira incidên-
cia: advertência; Segunda 
incidência: 50 UFM – Uni-
dade Fiscal do Município; 
Demais reincidências: 100 
UFM – Unidade Fiscal do 
Município a cada autuação 
e interdição cautelar da 
empresa.

O projeto de lei ainda 
estabelece que, na hipótese 
de imóvel posto à locação 
por imobiliárias do muni-
cípio, e que esteja fechado 
ou abandonado, deverá ser 

A Petrobras cortou em 5% o preço 
do diesel comum e em 4% o preço da 
gasolina nas refinarias. Os novos valo-
res foram anunciados nesta sexta-feira 
(28) pela estatal e passam a valer a par-
tir deste sábado, 29.

Os preços do diesel S500 para tér-
micas e do diesel marítimo caíram 
5,1%. Já o diesel S10 para térmicas teve 
redução de 5,2% no seu valor.

A queda foi decidida em um cenário 
de desvalorização do petróleo no mer-
cado mundial. Os contratos do petróleo 
Brent para abril estavam cotados a US$ 
50,52 no fechamento do mercado on-
tem. Esse valor representa uma queda 
de 13,64% em uma semana.

O petróleo Brent é um tipo extraído 
principalmente do Mar do Norte e cota-
do na Bolsa de Valores de Londres. Ele 
é a referência no cálculo do valor de cer-
ca de dois terços do petróleo mundial.

A desvalorização é influenciada pelo 
avanço dos casos de coronavírus pelo 
mundo, o que gera no mercado o receio 
de uma eventual desaceleração da eco-
nomia mundial e, consequentemente, 
de uma menor demanda por combus-
tíveis.

Por meio de suas redes sociais, o 
presidente Jair Bolsonaro destacou 
hoje a decisão da estatal brasileira. 
"Este ano, a Petrobras reduziu quatro 
vezes o valor dos combustíveis nas refi-

Segundo a Administra-
ção Municipal, existem atu-
almente 37 frentes de tra-
balho realizando obras que 
incluem pavimentação, me-
lhorias no saneamento, es-
coamento de águas pluviais 
e manutenção de estradas 
rurais. O trabalho realizado 
pela prefeitura, através da 
Secretaria de Infraestrutu-
ra e Habitação, de acordo 
com o secretário Reginaldo 
Cheirubim, é diário e conti-
nuo, tanto na zona urbana, 
quanto na rural.

Pretendendo chegar a 
80% de vias pavimentadas 
até o fim deste ano, a ges-
tão municipal informa que 
mantém obras de mobili-
dade urbana, as quais con-
sidera essenciais, e destaca, 
entre elas, a pavimentação 
da Rua João Tracz, o princi-
pal acesso entre o centro da 
cidade e o polo do Instituto 
Federal do Paraná (IFPR) 
no município. A obra con-
templa ainda passagem ele-
vada, que deve deixar a via 
mais segura.

Além desta, a gestão 
aponta outras obras de pa-
vimentação que avançam 
nos bairros, como na Vila 
André, que já está com 80% 
do serviço de calçamento 
concluído, na Vila Kennedy 
com 90% da obra termina-
da e também o Jardim Le-
line e a Vila Pinheiro, que 
já caminham para 70% da 
obra. O bairro Primavera é 
outro ponto que está rece-

bendo obras de calçamen-
to e drenagem em diversas 
ruas como a Tucunaré, São 
Borja, Tramandaí e Palmas.

O secretário Cheirubim 
ainda falou sobre o Jardim 
Edith. “A empresa está den-
tro do prazo e o município 
está em dia com a parte que 
lhe cabe, a obra tem tudo 
para terminar em algumas 
semanas”, afirmou.

Na área rural do municí-
pio, que possui cerca de 1,5 
mil km de estradas, a pre-
feitura explica que tem re-
alizado um trabalho de ma-
nutenção contínuo, levando 
em consideração que por 
elas passam a rota de trans-
porte escolar e escoamento 
da produção agrícola. Os ca-
minhos rurais do município 
também contam com 100 
pontes, das quais 40 já fo-
ram reformadas pelo poder 
público, sendo as demais 
monitoradas e revisadas pe-
riodicamente.

De volta a cidade, outras 
obras estão em andamento, 
como a Praça Isabel Branco, 
a Casa da Cultura e o Beco 
do Pessa, espaço central que 
vai agregar um comércio di-
versificado em horários al-
ternativos para atender aos 
moradores e turistas que 
visitam Jaguariaíva.

Após a entrega das 200 
casas do loteamento Portal 
do Sertão, as obras do con-
domínio do idoso continu-
am  e as 40 moradias estão 
com previsão de conclusão 
para o próximo mês de ju-
lho.

Câmara aprova projeto para 
multar proprietários terrenos sujos

Petrobras reduz preços do diesel 
e da gasolina nas refinarias

Jaguariaíva 
recebe obras de 
infraestrutura 
em frentes de 

trabalho

Combate à dengue

Economia

Cidades
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ARAPOTI

JAGUARIAÍVA

37 frentes de trabalho atuam na manutenção em ruas 
e estradas rurais. Foto: Divulgação

Apesar de o preço baixar nas refinarias, não há impacto imediato nos postos. 
Foto: Agência Petrobrás/Geraldo Falcão

fornecido o acesso ao seu 
interior, facultado o acom-
panhamento por terceiro 
indicado, sob pena de in-
cidir penalidade à imobi-
liária e seus representan-
tes legais, de multa de 50 
UFM a cada incidência.

Os imóveis fechados, 
abandonados ou em que 
sejam impedidas a entrada 
dos agentes vistoriadores 
e fiscalizadores estarão 
sujeitos a sofrer processo 
judicial visando à consecu-
ção dos fins desta lei, com 
o uso de autoridade poli-
cial, se necessário. O pro-
prietário ou ocupante de 
imóvel que vedar a entrada 
de agentes vistoriadores e 
fiscalizadores estará sujei-
to à multa de 10 UFM, a 
cada incidência.

A prefeita Nerilda Pen-
na justificou  afirmando que 
com a aprovação do projeto, 
o Município terá mecanismos 
e ferramentas mais eficientes 
a fim de conter a rápida proli-
feração de doenças transmiti-
das pelo mosquito Aedes Ae-
gypti e para que possa haver 
a penalização daqueles que 
não contribuírem na busca da 
proteção à saúde pública.

“Houve um aumento sig-
nificativo no índice de infesta-
ção predial e a nossa proposta 
visa salvaguardar, sempre que 
houver iminente perigo de 
saúde pública, o cumprimen-
to das regras estampadas nos 
planos de ação do município 
no combate ao vetor” disse a 
prefeita em sua justificativa.

Multas

Preços nos postos

Justificativa da Prefeita

narias e este é o quinto anúncio. Segui-
mos fazendo nossa parte e trabalhando 
para melhorar a vida dos brasileiros", 
disse ele.

Apesar dos novos valores prati-
cados nas refinarias, não há impacto 
imediato no preço final pago pelo con-
sumidor nos postos de combustíveis. A 
variação, nesse caso, depende ainda de 
outros fatos como o consumo dos esto-
ques armazenados, impostos, margens 
de revenda e percentual da mistura dos 

biocombustíveis.
Em virtude do feriado de carnaval, 

a Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP) irá 
divulgar o novo Levantamento de Pre-
ços e de Margens de Comercialização 
de Combustíveis somente na próxima 
terça-feira (3).

Serão apresentados os resultados 
do período entre 23 e 29 de fevereiro, o 
que ainda não deverá mostrar reflexos 
da decisão da Petrobras.

Agência Brasil
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O que parecia um proble-
ma distante há alguns dias 
atrás, começa a se aproxi-
mar cada vez mais. Depois 
da confirmação do primeiro 
caso do Covid-19, popular-
mente conhecido como co-
ronavírus, no país na última 
quarta-feira, 26, as suspeitas 
de novos infectados come-
çou a se multiplicar em todo 
o país, chegando até Ponta 
Grossa. Até esta sexta-feira, 
28, eram seis suspeitos em 
todo o estado.

Com o vírus quase ba-
tendo à porta, os municípios 
da região já começam a se 
preparar para o enfrenta-
mento da nova doença, que 
chega em um momento com-
plicado, onde se trabalha 
incessantemente também 
o combate à dengue. Nesta 
sexta-feira, 28, as equipes da 
Vigilância em Saúde de Ara-
poti e Jaguariaíva participa-
ram de webconferência com 
profissionais da SESA (Se-
cretaria de Saúde do Estado 
do Paraná).

Foram abordados os te-
mas sobre o cenário epide-
miológico, a transmissão, a 
prevenção, os sinais e sin-
tomas, o diagnóstico clíni-
co e laboratorial, o manejo 
clínico, o uso adequado de 
equipamento de proteção in-
dividual, o fluxo de notifica-

ção e a elaboração de planos 
de contingência municipais 
para a COVID-19.

Jaguariaíva já tem um 
fluxograma municipal para 
atendimento de suspeitos. 
“Nós estamos orientando 
que as pessoas que manifes-
tarem os sintomas caracte-
rísticos do novo coronavírus 
(febre, tosse e dificuldade 
para respirar) e que tenham 
viajado para países com a 
disseminação da doença nos 
últimos 14 dias anteriores ou 
que tenham tido contato com 
algum suspeito de ter a doen-
ça, que procurem o Hospital 
Municipal ou os postos de 
saúde” explicou a coordena-
dora da Vigilância em Saúde, 
Gisele Marins.

Ela afirma que as equipes 
de saúde do município  foram 
orientadas a fazer a correta 
triagem e caso o paciente se 
enquadre nos requisitos, ele 
será encaminhado ao Hospi-
tal Carolina Lupion, onde re-
ceberá uma máscara e ficará 
em isolamento. Nesse perío-
do serão realizados exames 
para confirmação ou não da 
enfermidade junto ao La-
boratório Central do Estado 
(Lacen). O exame, segundo 
Gisele, demora em média de 
48h à 1 semana para ser libe-
rado.

“Caso o quadro clínico 

Arapoti e Jaguariaíva se preparam 
para a chegada do novo coronavírus

Estado repassa R$ 3,30 milhões 
para combater a dengue

Em alerta!

Saúde
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Simulação de atendimento a paciente com coronavírus 
no porto de Paranaguá. Foto: AEN/PR

Valor será destinado para aumentar capacidade dos 
agentes de endemias em controlar os focos de proliferação 

da aedes aegypti. Agência Estadual de Notícias

O Governo do Paraná 
autorizou nesta sexta-fei-
ra (28) a primeira parte do 
incentivo financeiro de R$ 
3,301 milhões para ações de 
enfrentamento da dengue 
em 118 cidades.

A Secretaria de Esta-
do da Saúde vai repassar 
o valor diretamente aos 
Fundos Municipais de Saú-
de, a partir da Resolução 
(190/2020) assinada pelo 
secretário da Saúde, Beto 
Preto. A previsão é de ini-
ciar as transferências para 
as contas dos municípios já 
nesta terça-feira (3).

Os recursos disponibili-
zados variam de R$ 18 mil 
a R$ 200 mil, considerando 
as dimensões epidemiológi-
cas, demográficas e socioe-
conômicas dos municípios.

“Direcionamos estes 
recursos como auxílio aos 
municípios em epidemia 
ou situação de alerta para 
a aquisição de insumos clí-
nicos e na infraestrutura de 

atendimento ambulatorial 
e hospitalar”, disse o secre-
tário. Segundo ele, a secre-
taria está realizando uma 
grande força-tarefa em todo 
o Estado visando efetivida-
de no combate ao mosquito 
transmissor da dengue, com 
atividades de ampliação do 
trabalho de campo para eli-
minação dos criadouros e 
capacitação de profissionais 
das equipes de atenção e vi-
gilância para o manejo clíni-
co da doença.

O incentivo também 
poderá ser aplicado em 
confecção e reprodução de 
material informativo, ma-
nutenção de veículos e equi-
pamentos utilizados nas 
ações de controle vetorial, 
peças para equipamentos 
de aspersão de inseticidas e 
insumos para assistência de 
pacientes com a doença.

Os recursos somente po-
derão ser utilizados confor-

ARAPOTI

A doença Covid-19, causada pelo novo coronaví-
rus, apresenta sintomas variados. Os mais comuns 
são tosse seca, febre e cansaço, segundo a Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS).

Alguns pacientes também podem sentir dores no 
corpo, congestionamento nasal, inflamação na gar-
ganta ou diarreia. Ainda de acordo com a OMS, esses 
sintomas são normalmente leves.

Já os sintomas em casos mais graves são síndro-
me respiratória aguda e insuficiência renal. Pacientes 
que já tenham outras doenças, principalmente cardio-
vasculares, têm mais probabilidade de ter a versão 
mais crítica da Covid-19.

- Evitar contato próximo com pessoas doentes e 
que tenham infecção respiratória aguda

- Lavar as mãos frequentemente com água e sabão 
por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e 
sabão, usar um antisséptico para as mãos à base de 
álcool em gel, principalmente, após contato direto com 
pessoas doentes e antes de se alimentar

- Usar lenços descartáveis para higiene nasal 
(nada de lencinhos de pano!)

- Cobrir nariz e boca sempre que for espirrar ou 
tossir com um lenço de papel e descartar no lixo

- Higienizar as mãos sempre depois que tossir ou 
espirrar

- Evitar tocar em olhos, nariz e boca com as mãos 
não higienizadas

- Manter ambientes muito bem ventilados
- Não compartilhar objetos de uso pessoal como 

copos, garrafas e talheres
- Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados 

com frequência
- Evitar contato com animais selvagens ou doentes

Sintomas

Cuidados
do paciente se agrave, já te-
mos inclusive a nossa unida-
de de referência que será o 
Hospital Regional de Ponta 
Grossa” explica. A coorde-
nadora também alerta para 
as pessoas que buscarem 
atendimento particular que, 
ao serem requisitados exa-
mes, que procurem o serviço 
público para reazilá-los, pois 
tem a estrutura necessária 
para detectar corretamente o 
coronavírus.

Para a Chefe da Vigilân-
cia em Saúde de Arapoti, 
Andréa Cristina Silva, o mo-
mento não é para pânico, 
apesar de entender que mui-
tas vezes isso não é fácil de 

controlar diante do clima de 
“alarmismo” que as notícias 
sobre a nova doença passam 
para a população. “A cidade 
está preparada e orientada a 
proceder em caso de avanço 
do coronavírus. Já encami-
nhamos aos profissionais de 
saúde uma nota técnica que 
abrange sintomas da doença 
e medidas a serem tomadas” 
revelou.

Ela explica que, surgindo 
pacientes com quadro clíni-
co suspeito, serão imediata-
mente isolados em domicílio, 
caso não haja a necessidade 
de se manter hospitalizado. 
“Neste período, realizaremos 
o exame e, caso seja confir-
mado, vem toda uma inves-
tigação e um cuidado” disse.

me descrito no documento 
e os 118 municípios deverão 
informar a aplicação em re-
latório de gestão que deve-
rá ser enviado ao Conselho 
Municipal de Saúde até o 
dia 30 de março do ano se-
guinte ao da execução finan-
ceira.

“Além das estratégias e 
ações promovidas em todo 
Paraná, precisamos da par-

ticipação da população na 
eliminação dos criadouros 
do mosquito transmissor da 
doença. A dengue mata e o 
controle da proliferação do 
mosquito Aedes aegypti de-
pende do apoio de todo pa-
ranaense”, disse Beto Preto.

A cidade segue com dois 
casos confirmados da doen-

ça. Desde o início do ano já 
são oito suspeitos e 1 incon-
clusivo. Os casos foram im-
portados de outras regiões e 
Arapoti ainda não registrou 
nenhum autoctóne, quando 
a pessoa é picada pelo ae-
des aegypti infectado com a 
dengue. 

Apesar de nenhum caso 
autóctone registrado, o mu-
nicípio segue com risco de 
surto, pois tem alto índice 
de infestação predial do 
mosquito, atingindo 6,4%, 
bem acima do 1%, limite to-
lerado.

Segundo a coordenado-
ra da Vigilância em Saúde 
de Jaguariaíva, Gisele Ma-
rins, a cidade ainda não teve 
nenhum caso confirmado 
da doença. “Tivemos apenas 
dois suspeitos e um ainda 
está sob análise” afirmou. 
Apesar de não ter registrado 
nenhum infectado pela den-
gue, a cidade também está 

alto índice de infestação do 
aedes aegypti, atingindo um 
nível de 1,9%.

De acordo com dados 
atualizados divulgados pela 
Secretaria de Saúde do Es-
tado do Paraná (SESA)nes-
ta quinta-feira, 27, o Paraná 
tem 34.905 casos confirma-
dos da doença; 8.213 casos a 
mais que a semana anterior. 
O Estado apresenta 95.927 
notificações para a dengue, 
registradas em 329 municí-
pios.

Quanto à informação 
sobre a situação endêmica 
nos municípios o boletim 
atualizado nesta quinta-
-feira confirma que são 
92 cidades em situação de 
epidemia e 46 em alerta. O 
boletim confirma ainda que 
74 municípios apresentam 
casos de dengue com sinais 
de alarme e 26 apresentam 
casos de dengue grave.

Repasse Dengue em Arapoti

Dengue em Jaguariaíva

Mais de 34 mil 
casos no Paraná
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O projeto “Carreta do 
Conhecimento”, do Governo 
do Estado em parceria com o 
SENAI e Volkswagen iniciou 
na quinta-feira, 27, o curso 
de instalação e manuten-
ção de ar-condicionado. A 
unidade móvel chegou até o 
município através da Secre-
taria Municipal de Desen-
volvimento Social (SEDES)

São 30 vagas, divididas 
em duas turmas, que funcio-
nam das 13h30 às 17h30, e 
a outra no período noturno, 
das 18h30 às 22h30, até dia 
30 de março, ao lado da Es-
tação Cidadã. No conteúdo 
programático estão concei-
tos básicos em refrigeração, 

ciclos de refrigeração e seus 
componentes, instalação de 
equipamentos de refrigera-
ção e fundamentos da eletri-
cidade básica.

Entre os participantes 
estão jaguariaivenses que 
integram o público-alvo das 
unidades do CRAS (Centros 
de Referência de Assistência 
Social) Pedrinha e Primave-
ra, além de interessados da 
comunidade que aproveita-
ram algumas vagas rema-
nescentes.  

Nas duas turmas há os 
que já conhecem um pouco 
desse trabalho com refri-
geração, mas que por não 
ter certificação de um curso 
especializado, até então não 
conseguiam emprego na 

SENAI inicia curso de manutenção 
de ar condicionado em Jaguariaíva

Cartão de crédito passa 
a usar cotação do dólar 

do dia da compra

Capacitação Economia

JAGUARIAÍVA

Serão ofertados novos cursos através da parceria com o SENAI. 
Foto: Divulgação

A mudança pretende dar mais previsibilidade aos consumidores. 
Foto: Marcello Casal/Agência BrasilSão 30 alunos divididos em duas turmas. Foto: Divulgação

área. Há também aqueles 
que procuram aprender um 
novo ofício para voltar a tra-
balhar como contratado ou 
autônomo e quem investe na 
capacitação para ingresso no 
mercado de trabalho.

A secretária de Desen-
volvimento Social e primei-
ra-dama do município, Cleia 
Sloboda, relata que o curso 
em andamento também faz 
parte do Programa Munici-
pal Oportuniza Sedes, que 
tem ofertado várias capaci-
tações de qualidade à comu-
nidade.  Este de manutenção 
e instalação de ar-condicio-
nado, por exemplo, custaria 
em torno de R$1 mil por 
aluno, caso não fosse oferta-
do gratuitamente. “Por isso 
incentivamos nossos alunos 
a comparecer em todas as 

aulas e seguir em frente com 
esta capacitação, que pode 
abrir muitas oportunidades 
de geração de renda, visto 
que existem poucos profis-
sionais habilitados e o custo 
de instalação e manutenção 
de um ar condicionado tem 
um custo significativo”, diz.

Todas as vagas já estão 
preenchidas neste curso de 
manutenção de ar- condi-
cionado, contudo a prefei-
tura, através da Sedes, já 
providencia outras vagas de 
aprendizagem profissional 
para a população. A secre-
tária Cleia Sloboda infor-
ma que para este ano estão 
previstos cursos básicos 
contratados via SENAI em 
áreas como as de elétrica in-
dustrial, soldador e revisão e 
manutenção de automóveis.

Quem usa o cartão de 
crédito no exterior vai poder 
calcular com mais precisão o 
custo das compras interna-
cionais. Entra em vigor neste 
domingo (1º) determinação 
do Banco Central (Circular 
nº 3918) que obriga as ope-
radoras de cartão a usar a co-
tação do dólar do dia da com-
pra – e não mais a do dia de 
vencimento da fatura – para 
conversão do valor em real.

A mudança pretende dar 
mais previsibilidade aos con-
sumidores que usam o car-
tão no exterior ou que fazem 
compras em sites estrangei-
ros.

Antes dessa mudança, a 
cotação da moeda americana 
usada era aquela do dia do 
fechamento da fatura. Quan-
do anunciou a mudança na 
regra, em novembro de 2018, 
o Banco Central (BC) argu-
mentou que o cliente ficava 
vulnerável às variações do 
dólar no mercado financeiro 
desde a data em que o gasto 
foi feito até o momento do 
pagamento da fatura mensal 
do cartão de crédito.

Com a nova regra, o clien-
te ficará sabendo já no dia 
seguinte quanto vai desem-

bolsar em reais, eliminando 
a necessidade de eventual 
ajuste na fatura subsequente.

A partir de agora, deve 
constar na fatura: a discrimi-
nação de cada gasto, a data, 
a identificação da moeda es-
trangeira e o valor na referida 
moeda; o valor equivalente 
em dólar na data do gasto; a 
taxa de conversão do dólar 
para reais na data da compra; 
e o valor em reais a ser pago 
pelo cliente.

Para que o cliente pos-
sa ter informações sobre as 
melhores taxas de câmbio 
utilizadas pelos emissores 
no mercado, os bancos serão 
obrigados a tornar disponível 
em todos os seus canais de 
atendimento ao cliente a taxa 
de conversão do dólar para o 
real utilizada no dia anterior; 
e publicar informações sobre 
o histórico das taxas de con-
versão.

Além de se atentar às ta-
xas de câmbio, os consumi-
dores devem observar que as 
compras no exterior com car-
tão de crédito têm incidência 
do Imposto Sobre Operações 
Financeiras (IOF), com alí-
quota de 6,38%.

Agência EBC

Novas alíquotas de contribuição - Ministério da Previdência

As novas alíquotas apro-
vadas na reforma da Pre-
vidência entram em vigor 
neste domingo (1º) e come-
çam a ser aplicadas sobre o 
salário de março, pago ge-
ralmente em abril.

No Regime Geral de Pre-
vidência Social (RGPS), as 
novas alíquotas valerão para 
contribuintes empregados, 
inclusive para empregados 
domésticos, e para trabalha-
dores avulsos. Não haverá 
mudança, contudo, para os 
trabalhadores autônomos 
(contribuintes individuais), 
como prestadores de ser-
viços a empresas e para os 
segurados facultativos.

Segundo a Secretaria de 
Previdência, as alíquotas 
progressivas incidirão sobre 
cada faixa de remuneração, 

de forma semelhante ao cál-
culo do Imposto de Renda.

Como a incidência da 
contribuição será por fai-
xas de renda, é preciso fa-
zer um cálculo para saber 
qual será a alíquota efetiva. 
Quem recebe um salário 
mínimo por mês, por exem-
plo, terá alíquota de 7,5%. 
Já um trabalhador que ga-
nha o teto do Regime Geral, 
também conhecido como o 
teto do INSS – atualmente 
R$ 6.101,06 –, pagará uma 
alíquota efetiva total de 
11,69%, resultado da soma 
das diferentes alíquotas que 
incidirão sobre cada faixa da 
remuneração.

O governo disponibiliza 
na internet uma calculado-
ra da alíquota efetiva, que 
mostra quanto era descon-

Novas alíquotas da Previdência Social 
entram em vigor neste domingo

Brasil

tado do salário antes da re-
forma e quanto será deduzi-

do com a entrada em vigor 
das novas regras.
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Sicredi realizou assembleia de núcleo em Jaguariaíva
Balanço

Na noite desta sexta-
-feira, 28, no Clube Re-
creativo Municipal, acon-
teceu a Assembleia de 

núcleo da cooperativa de 
crédito Sicredi Novos Ho-
rizontes PR/SP. O evento 
reuniu centenas de as-
sociados e visitantes que 
acompanharam a presta-

ção de contas dos números 
e ações do exercício 2019. 
O resultado da coopera-
tiva foi superior a 11 mi-
lhões de reais. 

A novidade neste ano 

foi a tradução em libras 
das assembleias com o 
objetivo de atender a ne-
cessidade dos associados e 
visitantes com deficiência 
auditiva.

No final do encontro 
foi sorteado um televi-
sor de 55 polegadas da 
promoção “Aniversário 
Premiado Sicredi Novos 
Horizontes PR/SP”. O ga-

nhador foi Licodemi Cor-
deiro Alves. Na próxima 
quinta-feira, 06 de março, 
acontecerá a assembleia 
na cidade de Arapoti, no 
Centro Estudantil.

JAGUARIAÍVA

Economia

É durante a piracema que a maioria das espécies nativas estão 
em fase migratória e de reprodução. Foto: AEN/PR

A expectativa de produção de soja passou para 
20,4 milhões de toneladas. Foto: Divulgação

Pesca de espécies nativas está 
liberada a partir deste sábado

Estado deve produzir 24,1 
milhões de toneladas de grãos

Sustentabilidade Agricultura

O Instituto Água e Terra 
anunciou o fim da pirace-
ma nesta sexta-feira (28). A 
partir deste sábado (29) está 
liberada a pesca amadora e 
comercial de espécies nativas 
nas bacias hidrográficas do 
Estado – rios Piquiri, Ivaí, Ti-
bagi, Cinzas e suas sub-bacias, 
Paranapanema e Paraná.

O período segue nor-
mativa do Ibama que busca 
proteger o estoque de peixes 
nativos no Estado de 1º de 
outubro a 28 de fevereiro. É 
durante esse período que a 
maioria das espécies nativas 
estão em fase migratória e de 
reprodução.

“Nas bacias do Paraná e 
Iguaçu existem mais de 100 
espécies de peixes de diferen-
tes comportamentos, parte 
destas consideradas espécies 
migradoras. Elas reproduzem 
pelo menos uma vez ao ano, 
sendo no período mais quen-
te”, explica o engenheiro de 
Pesca e chefe regional do Ins-
tituto Água e Terra de Toledo, 
Taciano Maranhão.

Está liberada a pesca de 
espécies nativas, como peixes 
de couro (bagres: pintado, 
surubim, cachara, barbado, 
mandis e jundiás), e os peixes 

de escamas (curimbatã, pacu, 
piapara, os piaus, piava, lam-
baris, traíra, peixe cachorra e 
joaninha, entre outros).

Podem ser pescados 10 
quilos, mais um exemplar de 
qualquer peso, por pescador. 
Não é permitida a pesca, em 
qualquer modalidade, de es-
pécies ameaçadas de extin-
ção, que constem na Portaria 
MMA nº 445/2014, como a 
piracanjuva ou piracanjuba, 
lambari do iguaçu, surubim-
-do-iguaçu ou monjolo. A 
captura do dourado está proi-
bida a até o ano de 2026 pela 
Lei nº 19789/2018.

As espécies consideradas 
exóticas, que foram introdu-
zidas no meio ambiente pelos 
seres humanos, não entram 
na restrição da piracema. A 
pesca fica liberada o ano todo. 
Entre elas estão o bagre-afri-
cano, apaiari, black-bass, car-
pa comum, carpa cabeçuda, 
carpa capim, pirarara, tam-
baqui, pirapitinga, truta arco-
-íris, corvina, peixe-rei, sardi-
nha-de-água-doce, piranha 
preta, tilápia nilótica, tilápia 
rendali, tucunaré amarelo, tu-
cunaré azul, além de híbridos 
– organismos resultantes do 
cruzamento de duas espécies.

“Essas espécies exóticas 
precisam ser retiradas para 
que as nativas possam sobre-
viver e aumentar sua popula-
ção”, explica o secretário do 
Desenvolvimento Sustentável 
e do Turismo, Márcio Nunes.

Fiscais do Instituto Água 
e Terra e da Polícia Ambiental 
reforçam a fiscalização para 
garantir que não ocorram ex-
cessos, descumprimento do 
tamanho de captura das espé-
cies e desrespeitos às normas 
ambientais no retorno da ati-
vidade pesqueira no Estado.

Para pescadores amado-
res é obrigatória a apresenta-
ção de autorização de pesca e, 
para os profissionais, a apre-
sentação do Registro Geral de 

Pesca, e seus equipamentos 
de deverão ser identificados 
(redes e espinhéis).

Aos infratores serão apli-
cadas as penalidades e san-
ções previstas na Lei Federal 
nº 9.605/1998. Quem for fla-
grado pescando em desacor-
do com as determinações será 
enquadrado na lei de crimes 
ambientais.

A multa varia de R$ 
700,00 por pescador e mais 
R$ 20,00 por quilo ou uni-
dade de peixe pescado. Além 
disso, os materiais de pesca, 
como varas, redes e embarca-
ções, poderão ser apreendidos 
pelos fiscais.

Agência Estadual de No-
tícias

Relatório divulgado pelo 
Departamento de Economia 
Rural (Deral), da Secreta-
ria de Estado da Agricultura 
e do Abastecimento, indica 
melhora no quadro da safra 
2019/2020 no Paraná, com o 
avanço da colheita da soja, do 
milho e do feijão da primeira 
safra.

A expectativa de produção 
de soja, por exemplo, passou 
de 19,7 milhões de toneladas 
para 20,4 milhões, um incre-
mento de produtividade de 
duas sacas a mais por hectare.

Já a perspectiva de pro-
dução do milho cresceu de 3,2 
milhões de toneladas para 3,3 
milhões, o que leva a estima-
tiva total da safra de primave-
ra-verão no Paraná para 24,1 
milhões de toneladas numa 
área de 6 milhões de hecta-
res, produção 22% maior do 

que o volume colhido no ano 
passado.

Na avaliação da safra 
18/19, confirmou-se a área de 
milho safrinha em 6% maior. 
Entretanto, a perspectiva de 
produção agora é menor que 
o ano passado, por conta do 
atraso na semeadura. Assim, 
por enquanto, a expectativa 
é de redução na produtivi-
dade. “De qualquer forma, 
elevamos em mais de 50 mil 
toneladas do que tínhamos 
divulgado na estimativa de ja-
neiro deste ano, de tal forma 
que a safra de verão-outono 
também cresce no Paraná. 
Assim, contando com a safra 
de inverno, a expectativa de 
safra pode ficar acima de 37 
milhões de toneladas”, diz o 
chefe do Deral, Salatiel Turra.

AEN/PR

Nativas

Exóticas

Fiscalização

Penalidades 
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IPSM abre concurso para preenchimento 
de três vagas para Arapoti

Projeto quer proibir contratação 
de disseminadores de Fake News

Oportunidade

Crime cibernético

O Instituto de Previ-
dência dos Servidores Mu-
nicipais (IPSM) de Arapoti 
abriu concurso público para 
o preenchimento de vagas 

para os cargos de advoga-
do, contador e oficial admi-
nistrativo B. As inscrições 
serão abertas no dia 09 de 
março e seguirão até 07 de 

Um senhor de 85 anos 
teve a casa arrombada pela 
segunda vez em poucas se-
manas nesta última quarta-
-feira, 26. Ele mora sozinho 
na Rua Tiradentes no bairro 
Vila Romana e está preocu-
pado com a falta de segu-
rança no município.

Segundo relato à Polícia 
Civil, na madrugada desta 
quarta, arrombaram a porta 
de sua casa e furtaram um 
botijão de gás. Ele não es-
tava no momento do crime, 
pois dormia na casa de seu 
filho, já com medo de ficar 
sozinho na residência, pois 
há poucas semanas atrás ti-

nham entrado no local.
Conforme relato, na 

ocasião, ao perceber alguém 
dentro da casa, o idoso acor-
dou e jogou um cobertor em 
cima do invasor, que fugiu 
após ser surpreendido. O 
senhor afirmou aos policiais 
que se tratava de um adoles-
cente que portava um facão.

Ele reclama que a rua 
está muito mal iluminada 
e em alguns trechos to-
talmente escura. O idoso 
também está incomodado 
com os adolescentes que 
permanecem na via, muitos 
estariam inclusive fazendo 
uso de entorpecentes, o que 
acaba intimidando os mora-
dores de toda a região.

Nesta sexta-feira, 28, 
um homem de 25 anos foi 
ferido na mão por dispa-
ros de arma de fogo. Se-
gundo relatório divulgado 
pela Polícia Militar (PM), 
a vítima teria entrado em 
luta corporal com dois in-
divíduos, um deles armado, 
que efetuou dois tiros em 
sua direção. O fato aconte-
ceu na rua Felicindo Bar-
rios Trigo no bairro Jardim 
Ceres.

Ele relatou aos poli-
ciais que, por volta das 

17h30min, encontrava-se 
em frente a sua residência, 
quando dois indivíduos em 
um veículo Fiat/Uno de cor 
prata efetuaram dois dispa-
ros em sua direção. A víti-
ma entrou em luta corporal 
com o autor dos disparos e 
conseguiu pegar a arma do 
mesmo,  que acabou fugin-
do na sequência. 

O homem ferido na 
mão foi encaminhado ao 
Hospital Municipal 18 de 
Dezembro. Após cuidados 
médicos, a vítima e a arma 
de fogo foram levadas à De-
legacia da Polícia Civil.

Compartilhar notícias 
falsas pelas redes sociais 
tem sido uma ação crimi-

nosa constante, nos últimos 
anos, que parte de grupos 
mal-intencionados e in-

Idoso de 85 anos tem 
casa arrombada duas 
vezes na Vila Romana

Homem é baleado na 
mão após tentar evitar 
tiros no Jardim Ceres

Polícia

Segurança

ARAPOTI

ARAPOTI

abril. Será uma vaga dispo-
nível para cada cargo com 
salários que veriam entre 
R$ 2.435,96 e R$ 4.216,10.

O cadastro dos candi-
datos será realizado so-
mente pela internet no site 
www.funtefcp.com.br e o 
valor da inscrição é de R$ 
80,00 para o cargo de ofi-
cial administrativo B, que 
exige o ensino médio com-
pleto, e de R$ 130,00 para 
os cargos de advogado e 
contador, que exigem a res-
pectiva formação superior. 
O certame será executado 
pela Fundação de Apoio à 

Educação, Pesquisa e De-
senvolvimento Tecnológico 
da Universidade Tecnoló-
gica Federal do Paraná – 
campus de Cornélio Procó-
pio (FUNTEF).

O concurso compreen-
derá prova objetiva escrita 
de conhecimentos gerais 
e específicos, que será re-
alizada no dia 10 de maio, 
além da prova de títulos. O 
concurso terá validade de 
dois anos. Maiores infor-
mações podem ser obtidas 
no edital através do link: 
http://www.funtefcp.com.
br/site/editalIPSMA.html

Arma foi tirada das mãos do agressor pela própria vítima. 
Foto: Divulgação/PM

fluenciadores políticos de 
todo país. Para entrar na 
batalha de combate a quem 
contribui para a desinfor-
mação da sociedade, o de-
putado estadual Requião 
Filho (MDB) apresentou 
na Assembleia Legislativa 
do Paraná (ALEP/PR) um 
Projeto de Lei que preten-
de proibir a nomeação para 
cargos públicos de pessoas 
que tenham sido condena-
das em razão da prática des-
te tipo de crime.

Segundo o texto apre-
sentado, as contratações 
passariam a ser vetadas nos 
três Poderes, no intuito de 
punir quem produz, espalha 
ou fomenta as fake news.

“Todos os dias chovem 
mensagens absurdas nas re-
des sociais, com teorias sem 
pé nem cabeça, denúncias 
mentirosas e graves envol-
vendo nomes de pessoas 
conhecidas, e até mesmo 
com falsas pesquisas que 
prometem a cura de doen-
ças como o Coronavírus, 
que enganam milhões de 

pessoas. Infelizmente, não 
é uma prática comum da 
população checar as infor-
mações que recebem, e o re-
sultado disso é desastroso! 
Em 2018, por exemplo, a 
enxurrada de notícias falsas 
decidiu de forma inequívoca 
o resultado das eleições. E 
tudo o que pudermos fazer 
para coibir quem está por 
trás deste crime, deve ser 
feito”, justificou.

Requião Filho destaca 
também que as práticas de 
compliance têm sido cada 
vez mais implantadas na 
Administração Pública, e 
que este é um compromisso 
de todos.

“O Estado do Paraná, 
conforme o próprio discur-
so do Governo, não pode 
ser complacente com aque-
les que praticam fake news. 
Portanto é imprescindível 
criarmos mecanismos efeti-
vos, dentro do poder públi-
co, que impeçam este tipo 
de crime”.

Fonte: ALEP/PR
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As mudanças serão permitidas sem que se incorra em 
infidelidade partidária. Foto: Divulgação/TSE

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NOVOS HORIZONTES
SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP

CNPJ n.º 07.206.072/0001-39

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Novos Horizontes – Si-
credi Novos Horizontes PR/SP, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Esta-
tuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo que nesta data somam 45 (quarenta 
e cinco), para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada na Área 
Recreativa dos Funcionários da Capal – ASFUCA – Rua Saladino de Castro, 1710 – Centro 
– Arapoti – PR, no dia 14 de março de 2020 em primeira convocação às 10h (dez horas), 
com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; em segunda convocação, às 10:30h 
(dez horas e trinta minutos), com a presença da metade dos delegados mais um, e, em 
terceira e última convocação, às 11h (onze horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) 
delegados, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

EM REGIME ORDINÁRIO

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 com-
preendendo:
 a) relatório da gestão;
 b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
 c) demonstrativo das sobras ou perdas;
 d) parecer do Conselho Fiscal;
 e) parecer da auditoria.
2. Destinação dos resultados
3. Destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e So-
cial.
4. Eleição dos componentes do Conselhos Fiscal.
5. Fixação do valor das cédulas de presenças do Conselho Fiscal.
6. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

O presidente observa que, em cumprimento ao disposto no § 1º do artigo 13 do Estatuto 
Social, os assuntos da ordem do dia foram previamente discutidos nas comunidades em 
que a cooperativa atua, através de assembleias coordenadas pelo Presidente juntamente 
com o Conselho de Administração que representa os cooperados de cada localidade, entre 
os dias 17 de fevereiro a 10 de março de 2020. 

Arapoti-PR, 28 de fevereiro de 2020.

LUCIANO DIAS CARNEIRO KLUPPEL
Presidente

OBSERVAÇÃO: A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA não será realizada na sede social da 
cooperativa por falta de acomodações e facilitação para o deslocamento dos associados.

A partir da próxima 
quinta-feira, 05, os ve-
readores que pretendem 
disputar a reeleição ou a 
prefeitura de sua cidade po-
dem mudar de partido sem 
sofrerem nenhuma punição 
da legenda. O prazo da cha-
mada janela partidária ter-
mina no dia 3 de abril, seis 
meses antes do pleito deste 
ano que acontece em 04 de 
outubro.

Pelo calendário elei-
toral, elaborado pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE), órgão responsável 
pela organização das elei-
ções, o prazo é considerado 
para a justa causa neces-
sária para a mudança par-
tidária dos detentores do 
cargo de vereador que quei-
ram concorrer às eleições 
majoritárias (prefeitura) ou 
proporcionais (reeleição).  
Ao trocarem de partido, 
os parlamentares buscam 
mais recursos e apoio polí-
tico para as campanhas. 

Outras datas previstas 
no calendário eleitoral de-
vem ser seguidas pelos can-
didatos e partidos que vão 
disputar o pleito. No dia 4 

Janela partidária para quem vai 
disputar eleições começa na quinta

Eleições 2020

de abril, todos os partidos 
que pretendem disputar as 
eleições devem estar com 
registro aprovado pelo TSE. 

No mesmo mês, o tribu-
nal vai lançar uma campa-
nha nas emissoras de rádio 
e televisão para incentivar 
a participação das mulhe-
res nas eleições e esclarecer 
o eleitor sobre o funciona-
mento do sistema eleitoral.

No dia 16 de junho, a 
Corte deve divulgar o valor 
corrigido do Fundo Espe-
cial de Financiamento de 
Campanha (FEFC), criado 
pelo Congresso. Conforme 
o orçamento da União, R$ 
2 bilhões estão previstos 
para o fundo.

Em julho, os partidos 
estão autorizados a promo-
ver as convenções internas 

para escolha de seus can-
didatos, que deverão ter 
os registros das candidatu-
ras apresentados à Justiça 
Eleitoral até 15 de agosto.

No dia seguinte, a pro-
paganda eleitoral está au-
torizada nas ruas e na in-
ternet até 3 de outubro, dia 
anterior ao primeiro turno.

Em setembro, a partir 
do dia 19, nenhum candi-
dato poderá ser preso, sal-
vo em flagrante. No caso 
dos eleitores, a legislação 
eleitoral também proíbe a 
prisão nos dias próximos 
ao pleito. No dia 29, eleito-
res só podem ser presos em 
flagrante.

A diplomação dos pre-
feitos e vices, além dos ve-
readores eleitos, deve ocor-
rer até 19 de dezembro.

Calendário das 
eleições
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Conhecido pela forte atua-
ção no agronegócio brasileiro, 
o Sicredi, instituição financeira 
cooperativa com mais de 4 mi-
lhões de associados e presente 
em 22 estados e no Distrito 
Federal,disponibilizou R$ 12 
bilhões em mais de 131 mil ope-
rações de crédito rural para os 
associadosno primeiro semes-
tre do Plano Safra 2019/20. 
Trata-se do maior valor libera-
do entre as instituições privadas 
que atuaram de julho a dezem-
bro de 2019. Os dados constam 
no levantamento do Banco 
Central do Brasil (BC).

Considerando todas as ins-
tituições (públicas e privadas) 
que liberam crédito rural no 
atualplano safra, o Sicredi foi 
o segundo maior agente libe-
rador.“Nossa instituição man-
teveseu tradicional desempe-
nho,fornecendocrédito rural e 
outras soluções fundamentais 
para a sustentabilidade do 
agronegócio. O resultado nos 
seis primeiros meses do Plano 
Safra 2019/20 evidencia nosso 
compromisso de apoiar os as-
sociados com produtos e servi-

ços adequados as suas necessi-
dades,contribuindopara oseu 
crescimento”, destaca Gustavo 
Freitas, diretor executivo de 
Crédito do Banco Cooperativo 
Sicredi.

Para esta safra, a instituição 
financeira cooperativa estima 
viabilizar mais de R$ 20,1 bi-
lhões em crédito rural, proje-
tando atingir mais de 220 mil 
operações. O valor representa 
um crescimento de 12,3% nos 
recursos concedidos em relação 
ao ano-safra anterior, quando 
foram disponibilizados R$ 17,9 
bilhões em 190 mil operações.

Do montante para o ciclo 
atual, a expectativa é disponi-
bilizar R$ 17,5 bilhões em ope-
rações de custeio, comercializa-
ção e investimento, além de R$ 
2,6 bilhões com recursos dire-
cionados, oriundos do BNDES 
(Banco Nacional do Desenvol-
vimento Econômico e Social).

Além do desempenho apre-
sentado no primeiro semes-
tre do Plano Safra 2019/20, o 

Sicredi libera maior volume de 
crédito rural do Plano Safra 2019/20

Agronegócio

Sicredi é destaque no ranking 
de desembolsos do BNDES

Sicredi também ganhou destaque, em 
2019, no ranking de desembolsos do 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), que tem 
como objetivo identificar o desempenho 
das instituições financeiras nas opera-
ções indiretas, isto é, aquelas em que o 
BNDES participa indiretamente no re-
passe de recursos por meio de um agente 
financeiro credenciado.

Na colocação geral,que leva em con-
ta os desembolsos ao longo do ano de 
2019, o Sicredi é o segundo colocado no 
ranking das Instituições Credenciadas 
das Operações Indiretas do BNDES, 
disponibilizando R$ 2,9 bilhões em 30 
mil operações.Já nos repasses dos Pro-
gramas Agrícolas, a instituição figura na 
1ª posição entre as que liberaram crédito 
no âmbito do Inovagro. Nesta linha, o Si-
credi aprovou 463 operações, liberando 
um total de R$ 312,9 milhões.

Nas linhas do Pronaf e do Modera-
gro, a instituição ocupa a 2º colocação 
entre as que mais desembolsaram cré-
dito rural no ano passado.No Pronaf, 
o Sicredi disponibilizou R$ 1,1 bilhão 
em 19 mil operações, enquanto que no 
Moderagro foram liberados R$ 174,9 
milhões em 569 operações. Já na linha 
Pronamp, a instituição financeiracoo-
perativa ocupa o 3º lugar, com R$ 149,2 
milhões liberados para os agricultores 
em 953 operações.


