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R$ 2,00

Casos de coronavírus avançam no 
país e Jaguariaíva tem dois suspeitos

Segundo dados divulgados pelo 
Ministério da Saúde nesta 
terça-feira, 24, a Covid-19 causou 
a morte de 46 pessoas. Já foram 
registrados mais de 2.000 casos 
da doença no país. Em 
Jaguariaíva, até o momento, 
apenas dois suspeitos que seguem 
em isolamento e monitorados por 
equipes da Saúde Municipal.
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Presidente Bolsonaro 
pede calma e pede que 
país volte a normalidade

PM age rápido e prende dois 
criminosos que assaltaram 
posto de combustíveis

Governo prorroga prazo para 
formalização e validação do FIES

Polícia Civil de 
Jaguariaíva recupera 
veículo roubado e 
prende receptador

Aneel suspende 
cortes de luz em 
todo o país 
durante os 
próximos 90 dias

Dengue provoca 57 
morte e mais de 70 mil 
casos no Estado do Paraná

Paraná disponibiliza 
mais doses da vacina 
contra a Influenza 
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O prefeito José Sloboda 
(Juca) anunciou na manhã 
de segunda-feira, 23, novas 
medidas e orientações em 
relação ao enfrentamento 
da pandemia global de CO-
VID-19. Seguindo determi-
nação do Governo do Esta-
do, emitida no domingo, 22, 
Juca anunciou o fechamento 
do comércio não essencial. 
Ele afirmou que estará desti-
nando mais R$ 1 milhão para 
a compra de equipamentos e 
materiais para a Saúde Mu-
nicipal, além de contratar no-
vos profissionais para atuar 
imediatamente na área.

O Prefeito ainda anun-
ciou que está preparando 
kits de alimentação para as 
famílias dos alunos que re-
cebiam a merenda nas es-
colas que estão com as au-

las suspensas. “A partir da 
próxima semana estaremos 
distribuindo este auxílio para 
essas famílias que estejam no 
cadastro único e em situação 
de maior necessidade” disse 
o prefeito. Juca também res-
saltou que estará dobrando 
o número de cestas básicas 
para atender as famílias em 
maior vulnerabilidade social.

Sobre o fechamento de 
lojas, o prefeito explicou que 
segue as orientações superio-
res que são embasadas tec-
nicamente. “O Governador 
baixou ontem (domingo) o 
decreto 4.317 determinando 
o fechamento do comércio. 
Ficam fora desta determina-
ção, serviços essenciais como 
supermercados, farmácias, 
padarias, agropecuárias, 
postos de combustíveis, dis-

A Prefeitura Municipal 
decretou a suspensão do 
atendimento ao público nos 
estabelecimentos comerciais 
de Arapoti desde sábado, 21, 
até o dia 6 de abril. A medi-
da, que pode ser prorrogada 
conforme necessidade, foi 
adotada com o objetivo de 
conter a epidemia de corona-
vírus que atinge todo o Brasil 
e soma-se a outras iniciativas 
previamente tomadas pela 
administração municipal.

Não são afetados pelo 
decreto os estabelecimentos 
que comercializam itens es-
senciais. Esses devem seguir 
as medidas de higienização 
e limpeza estabelecidas pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde. Assim, continuam 

funcionando normalmente: 
supermercados, mercados, 
feiras, açougues, padarias, 
hortifrutigranjeiros, qui-
tandas e centros de abaste-
cimento de alimentos, dis-
tribuidora de gás, lojas de 
vendas de alimentos para 
animais, lojas de vendas de 
água mineral e postos de 
combustível.

Clínicas e consultórios 
médicos e veterinários de-
vem realizar o agendamento 
de seus atendimentos, evi-
tando acúmulo de pessoas 
em salas de espera. Bancos e 
lotéricas devem limitar o nú-
mero de pessoas dentro do 
estabelecimento ao máximo 
de dez pessoas, atentando-se 
para a manutenção da dis-
tância entre elas.

Consultórios odontoló-

Prefeito de Jaguariaíva anuncia 
fechamento do comércio e novas orientações

Prefeita decreta fechamento do 
comércio de Arapoti

Combate ao coronavírus

Combate ao coronavírus
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Prefeito anunciou as medidas em mensagem nas redes sociais

Prefeita Nerilda Penna se antecipou ao decreto 
do Governo do Estado

Dr. Aluisio Pires de Oliveira
contato@ piresadvogados.adv.br

Direito Vivo

COVID-19
x

Responsabilidade 
Civil do Estado

A pandemia do Coronavirus, Covid-19, tem atingido sis-
tematicamente países de diversos continentes do Mundo, a 
começar pela Ásia, Oriente Médio, Europa, América do Nor-
te e por último (ou quase) a América do Sul.

Diversos países asiáticos as autoridades públicas adota-
ram medidas de fechamento das fronteiras e quarentena dos 
cidadãos, proibindo a circulação de pessoas e aglomerações. 

O problema é que as autoridades públicas do Brasil per-
mitiram manter as fronteiras abertas e não efetuaram qual-
quer quarentena de cidadãos vindos de outros continentes 
ou países, exceto em relação a pequeno grupo de brasileiros 
que saíram da zona de confinamento na China. 

Como se viu, houve inércia da administração pública. O 
próprio Presidente declarou que o COVID-19 era uma doen-
ça “aumentada” pela imprensa e não seria tão grave assim. 

Enquanto isso o Ministro da Economia declarou que a 
forma de combater os efeitos econômicos do vírus seria apro-
vação das reformas pendentes, com o aumento da atividade 
industrial causado pela valorização do dólar frente ao real.

Não obstante, o que se observou é que a inércia do poder 
público em adotar medidas de proteção dos cidadãos está 
sendo a causa determinante da disseminação da epidemia 
que tem efeitos preocupantes na saúde pública.

Diz a Constituição Federal de cuidar da saúde pública é 
Competência comum da União, dos Estados, Municípios e 
Distrito Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios: ...

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e 
garantia das pessoas portadoras de deficiência; 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da so-
ciedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, 
à previdência e à assistência social

Pode-se depreender que a omissão de intensa de cuida-
do com a saúde pública no sentido de impedir a dissemina-
ção do COVID-19 pelo território nacional, deixando pessoas 
provindas de países com muitos doentes regressarem sem 
sofrerem qualquer controle de saúde ou quarentena, além 
de manter as fronteiras abertas, inclusive recebendo  vôos 
e navios. 

Quer dizer, o ingresso do COVID-19 no País ocorreu não 
por motivo desconhecido ou fora de controle das autorida-
des administrativas, mas sim por grave e forte omissão in-
tencional do poder público em fechar as fronteiras e isolar 
em quarentena as pessoas vindas do exterior, deixando o 
vírus circular livremente no Brasil. 

De sorte que qualquer prejuízo causado com o COVID-19 
para pessoas físicas e jurídicas torna-se passível de indeniza-
ção com base na responsabilidade objetiva do Estado:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos 
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a tercei-
ros, assegurado o direito de regresso contra o responsável 
nos casos de dolo ou culpa.

(Constituição Federal, artigo 37).
Por isso, a empresa que tiver inadimplementos de obri-

gações, os cidadãos que venham a falecer e fiquem doentes, 
como também os cidadãos que tenham prejuízo econômico 
com o COVID-19 no território nacional, devem pleitear a 
indenização de danos causados pela proposital não preser-
vação da saúde pública pelas autoridades administrativas 
Federais, Estatuais e Municipais. Pois a omissão Estatal cau-
sa a suspeita que estivessem promovendo uma seleção de  
espécie de indivíduos resistentes e eliminação de outros frá-
geis/doentes, além da bancarrota de empresas e o aumento 
da concentração de renda, como o atual governo deu muitos 
sinais desta perspectiva.

Fechamento do Comércio

tribuidoras de gás e água, 
indústria, construção civil 
e depósitos de materiais de 
construção. Vamos elaborar 
um decreto municipal, co-
piando o estadual” informou.

O prefeito pede a com-
preensão dos comerciantes 
e da associação comercial, 
instruindo que liberem seus 
funcionários para ficarem em 

casa. “A partir desta terça-
-feira estaremos fiscalizando 
o cumprimento dessas medi-
das” disse. Por fim, ele orien-
ta a população a se resguar-
dar. “Quanto mais isolados 
ficarmos, menos problemas 
teremos. Se todos colabora-
rem, logo, logo, estaremos 
superando esta crise” con-
cluiu Sloboda.

gicos podem fazer apenas 
atendimentos de urgência 
e emergência. Clínicas de 
fisioterapia podem atender 
apenas em casos excepcio-
nais, mediante orientação da 
Vigilância Sanitária.

Podem funcionar tam-
bém os estabelecimentos 
que prestam serviço de ma-

nutenção para a Secretaria 
Municipal de Saúde e os 
estabelecimentos do setor 
agropecuário para comercia-
lização de insumos e recebi-
mento de produtos agrícolas.

Restaurantes e lancho-
netes somente poderão fun-
cionar através do sistema de 
entrega a domicílio.

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) 
aprovou nesta terça-feira, 
24, um pacote de medidas 
especiais em resposta à 
pandemia de coronavírus, 
incluindo a suspensão por 
90 dias de cortes do serviço 
de eletricidade por inadim-
plência para consumidores 
residenciais e serviços es-
senciais.

As medidas, aprovadas 
em reunião extraordinária 
de diretoria do regulador 
realizada por meio de vide-
oconferência, incluem tam-

bém a flexibilização pelo 
mesmo prazo de algumas 
obrigações das distribui-
doras de energia, como de 
atendimento presencial a 
clientes e entrega de fatu-
ras a domicílio.

O diretor-geral da agên-
cia, André Pepitone, disse 
que ainda haverá uma ava-
liação à parte, em discussão 
junto ao governo, de medi-
das adicionais em benefício 
de consumidores de baixa 
renda.

"Nos foi demandado 
que se avaliasse a possibi-

Aneel suspende corte de energia 
por inadimplência por 90 dias

Pandemia

lidade de haver um suporte 
maior ao (consumidor de) 
baixa renda, e isso vai ser 
tratado nos canais de go-

verno, com o Ministério de 
Minas e Energia e da Eco-
nomia, com coordenação 
da Casa Civil", afirmou.



O governador Carlos Massa 
Ratinho Junior anunciou nesta 
terça-feira, 24, um pacote social de 
R$ 400 milhões para ajudar famí-
lias paranaenses mais vulneráveis 
a enfrentarem a pandemia do novo 
coronavírus. Entre as medidas es-
tão auxílio financeiro para 300 mil 
famílias por cinco meses, novos 
limites de consumo nos progra-
mas sociais da Copel e da Sanepar, 
adiamento das parcelas dos pro-
gramas de habitação da Cohapar e 
reforço na compra de insumos da 
agricultura familiar.

O governador afirmou que o 
pacote social é um conjunto de 
medidas que atende a necessidade 
daqueles que mais podem sofrer 
no curto prazo. Algumas iniciati-
vas já estão sendo efetuadas, como 
a distribuição da merenda escolar 
para beneficiários do Bolsa Fa-
mília. “É a área mais importante 
nesse momento. Muitas pessoas 
vão perder parte da renda ou a to-
talidade dela. Contabilizamos R$ 
400 milhões para enfrentar o novo 
coronavírus nessa primeira etapa”, 
afirmou Ratinho Junior.

Ele também citou a impor-
tância de manter as medidas res-
tritivas de circulação. “Estamos 
tomando medidas em cima de so-
luções adotadas em outros países. 
Estamos analisando diariamente 
os cenários e combatendo de for-
ma organizada e planejada o novo 
coronavírus”, afirmou Ratinho 
Junior. “Precisamos ter paciência, 
calma. É um período difícil para 
todo o mundo. Ter tranquilidade 
para atravessar esse momento. To-
das as nossas equipes estão dedi-
cadas 24 horas por dia para buscar 
as melhores soluções”.

O Governo do Estado fará um 

novo anúncio nesta semana, com 
medidas de estímulo à atividade 
econômica. Ele ainda está sendo 
construído em parceria com o se-
tor produtivo, o governo federal e 
as equipes técnicas da administra-
ção estadual. “Teremos um abalo 
econômico mundial. Nesse segun-
do estágio, vamos atender comer-
ciantes, industriais, autônomos e 
microempreendedores”, comple-
mentou Ratinho Junior.

O Governo do Paraná auxilia-
rá 300 mil famílias em situação de 
vulnerabilidade social por cinco 

meses com R$ 300 milhões. Os 
recursos são do Fundo Estadual de 
Combate e Erradicação à Pobre-
za (Fecop) e vão ser distribuídos 
emergencialmente a famílias em 
situação de vulnerabilidade.

O critério é a situação de alta 
vulnerabilidade social, de acordo 
com o Índice de Vulnerabilida-
de Social das Famílias do Paraná 
(IVF-PR) – indicador chancelado 
pelo Instituto Paranaense de De-
senvolvimento Econômico e Social 
(Ipardes). O valor será de R$ 50/
mês por integrante que tem direi-
to ao beneficio, podendo chegar a 
um máximo de R$ 200 por família 
a cada mês (totalizando, portanto, 
R$ 1.000 por família).

A Sanepar adiou, por 90 dias, a 

cobrança de contas de água e esgo-
to para os clientes cadastrados na 
Tarifa Social. A data inicial ainda 
será definida. Em 31 de dezembro 
de 2019, estavam cadastrados na 
categoria Tarifa Social 184 mil fa-
mílias, cujo valor da tarifa é de R$ 
15,56 ao mês (água e esgoto) com 
consumo de até 5 metros cúbicos. 
Acima deste consumo é cobrado 
excedente por m³.

A Copel propôs mudanças no 
programa Luz Fraterna. O limite 
de consumo foi ampliado para 150 
kWh por mês e as contas de luz 
de 217,5 mil novas famílias serão 
custeadas pelo Governo do Estado 
por 90 dias.

De acordo com as regras atu-
ais, toda família cadastrada recebe 

100% de desconto quando conso-
me até 120 kWh por mês (subsí-
dio pago pelo Estado). O aumento 
desse limite permitiu aumentar o 
benefício para mais 57,5 mil famí-
lias.

A Cohapar suspendeu a co-
brança das parcelas dos mutuá-
rios por 90 dias e instituiu condi-
ções especiais de renegociação de 
débitos. As prestações vencidas 
durante o período de suspensão 
poderão ser quitadas a partir do 
primeiro dia útil posterior ao tér-
mino, a qualquer momento, até o 
último dia útil que antecede a data 
de vencimento da última presta-
ção contratada, sem imposição de 
multa ou juros. 

Os alimentos adquiridos pelo 
Governo do Estado para compor 
a merenda escolar serão distribu-
ídos para famílias de estudantes 
beneficiários do Bolsa Família. 
São cerca de 230 mil alunos ins-
critos no programa no Paraná. O 
Programa Leite das Crianças, que 
atinge 110 mil crianças entre 6 
meses e 3 anos de idade e envolve 
5 mil produtores rurais, também 
será mantido.

O governador também deter-
minou a ampliação da compra de 
alimentos da agricultura familiar, 
o que inclui pequenas associações 
e cooperativas. Serão 3 mil novas 
famílias cadastradas, totalizando 
25 mil em todo o Paraná. O apor-
te extra será de R$ 20 milhões, 
também com recursos oriundos 
do Fundo Estadual de Combate e 
Erradicação à Pobreza (Fecop).
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Paraná apresenta pacote social de R$ 400 
milhões para minimizar efeitos da pandemia

Paraná registra 57 mortes e 
mais de 76 mil casos de dengue

Crise

Epidemia
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Paraná vive epidemia de dengue que é transmitida pelo 
mosquito Aedes Aegypti. Foto: Divulgação

A Secretaria da Saúde 
do Paraná reforça as orien-
tações de prevenção contra 
a dengue em todo o estado. 
Segundo o boletim divul-
gado nesta terça-feira, 24, 
foram registrados 8 novos 
óbitos provocados pela do-
ença. O monitoramento, 
com início em agosto do 
ano passado, totaliza 57 
mortes por dengue.

O boletim traz 76.655 
casos confirmados da do-
ença; 11.131 a mais que a 
semana anterior que regis-
trava 65.524.

“Não podemos baixar 
a guarda no combate ao 
mosquito transmissor da 
dengue. Neste momento, 
em que a população está 
mais em casa por conta da 

prevenção ao coronavírus, 
reforçamos o pedido para 
uma verificação geral nos 
domicílios para eliminação 
de pontos que acumulem 
água parada; esta é mais 
efetiva medida preventi-
va contra a dengue e deve 
ser permanente”, afirma o 
secretário da Saúde Beto 
Preto.

Os óbitos apontam 
como cidade de residência: 
Barbosa Ferraz, com re-
gistro de dois óbitos, sexo 
masculino, os dois com 86 
anos de idade, um sem co-
morbidade associada e ou-
tro com neoplasia em trata-
mento; Foz do Iguaçu, um 
homem de 72 anos; porta-
dor de doença autoimune, 
hipertensão e diabetes; 

Querência do Norte, uma 
mulher de 90 anos, tam-
bém portadora de doença 
autoimune; Marechal Cân-
dido Rondon, um homem 

de 82 anos, com hiperten-
são arterial sistêmica; Ban-
deirantes, uma mulher de 
63 anos, sem comorbida-
des; Londrina, um homem 

de 45 anos, sem comorbi-
dades, e em Perobal, um 
menino de 11 anos, também 
sem apresentar doenças as-
sociadas.

No Estado são 162 mu-
nicípios em situação de 
epidemia no período epi-
demiológico; 15 entraram 
para a relação nesta sema-
na: São Tomé, Capitão Le-
ônidas Marques, São Pedro 
do Iguaçu, Santa Amélia, 
São João do Ivaí, Campo 
Mourão, Rolândia, Bela 
Vista do Paraíso, Cidade 
Gaúcha, Quarto Centená-
rio, Sabaúdia, Itambaracá, 
Araruna, Quedas do Iguaçu 
e Barra do Jacaré. Outros 
municípios estão 34 em si-
tuação de alerta.

Segundo o boletim são 

183.699 casos notificados 
em 358 municípios.

O secretário da Saúde 
do Paraná destaca que ain-
da estamos passando pelo 
período crítico de trans-
missão da dengue. “Por isso 
conclamamos à população 
para que redobre a aplica-
ção das medidas de preven-
ção da doença, a dengue é 
grave e mata”.

As medidas já são bem 
conhecidas e envolvem a 
eliminação de todos os pon-
tos que possam acumular 
água parada como vasos de 
plantas, calhas, lajes, ralos, 
entre outros; estas ações 
devem ser diárias tantos 
nos ambientes domiciliares 
como nos locais de trabalho 
e áreas públicas.

Pacote Econômico

Luz Fraterna

Habitação

Merendas

Ampliação da 
agricultura familiar

Confira as medidas;

Liberação de recursos do 
Fundo Estadual de Combate 

e Erradicação à Pobreza

Tarifa Social da Água e Esgoto
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O número de mortes 
decorrentes do novo coro-
navírus (covid-19) chegou 
a 46, conforme atualização 
do Ministério da Saúde di-
vulgada nesta terça-feira, 
24. Até segunda-feira, 23, o 
número de pessoas que vie-
ram a óbito estava em 34. 
No domingo, 22, era de 25, 
um aumento de quase 20 
casos em apenas dois dias.

O total de casos confir-
mados subiu de 1.891 na 
segunda para 2.201, um 
acréscimo proporcional de 
16% e de 310 em números 
absolutos. O resultado de 
hoje marcou um aumento 
de 42% nos casos em rela-
ção a domingo, quando fo-

ram registradas 1.546 pes-
soas infectadas.

As mortes continuam 
restritas a São Paulo, com 
40 óbitos, e Rio de Janeiro, 
com 6 falecimentos. A taxa 
de letalidade saiu de 1,8% 
na segunda (23) para 2,1%.

Como local de maior 
circulação do vírus no país, 
São Paulo também lidera o 
número de pessoas infec-
tadas, com 810 casos con-
firmados. Em seguida vêm 
Rio de Janeiro (305), Cea-
rá (182), Distrito Federal 
(160), Minas Gerais (130) e 
Santa Catarina (107).

Também registram ca-
sos confirmados Rio Gran-
de do Sul (98), Bahia (76), 

Em pronunciamento 
no rádio e na TV na noi-
te desta terça-feira, 24,, o 
presidente Jair Bolsonaro 
afirmou que o novo corona-
vírus (covid-19) está sendo 
enfrentado e pediu calma à 
população. "Sem pânico ou 
histeria, como venho falan-
do desde o princípio, vence-
remos o vírus e nos orgulha-
remos”, disse o presidente.

Bolsonaro afirmou que 
as autoridades devem evitar 
medidas como proibição de 
transportes, o fechamento 
de comércio e o confina-
mento em massa. “Nossa 

vida tem que continuar. Os 
empregos devem ser manti-
dos. O sustento das famílias 
deve ser preservado. Deve-
mos, sim, voltar à normali-
dade”, destacou.

O presidente voltou a 
dizer que o grupo de risco 
para a doença é o das pes-
soas acima dos 60 anos de 
idade e que não teria neces-
sidade de fechamento de 
escolas, já que são raros os 
casos fatais de pessoas sãs 
com menos de 40 anos. Se-
gundo ele, 90% da popula-
ção não terá qualquer mani-
festação da doença, caso se 

Brasil tem 46 mortes e mais de 
2 mil casos confirmados

Bolsonaro pede calma e diz que 
país tem que voltar a normalidade

COVID-19

Política

Paraná (65), Amazonas 
(47), Pernambuco (42), 
Espírito Santo (33), Goiás 
(27), Mato Grosso do Sul 
(23), Acre (17), Sergipe 
(15), Rio Grande do Nor-

te (13), Maranhão (oito), 
Alagoas, Tocantins e Mato 
Grosso (sete), Piauí (seis), 
Pará (cinco), Rondônia e 
Paraíba (três), Roraima 
(dois) e Amapá (um).

Secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Kleber 
de Oliveira. Foto: Reprodução/TV Brasil

Presidente se dirigiu à nação em pronunciamento na 
noite desta terça. Foto: Agência Brasil

contamine, e a preocupação 
maior deve ser não trans-
mitir o vírus, "em especial 
aos nossos queridos pais e 
avós".  

Sobre os trabalhos das 
equipes de saúde em todo o 
país, coordenadas pelo mi-
nistro da Saúde, Henrique 
Mandetta, Bolsonaro con-
firmou que ocorreu um pla-
nejamento estratégico para 
manter um atendimento 
eficaz dos pacientes no Sis-
tema Único de Saúde (SUS).

Jair Bolsonaro disse ain-
da acreditar na capacidade 
dos cientistas e pesquisa-

dores para a cura dessa do-
ença e falou que o governo 
recebeu notícias positivas 
sobre o uso da cloroquina 
no tratamento da covid-19. 

Ele aproveitou o pro-
nunciamento para agrade-
cer quem está na linha de 
frente no combate ao novo 
coronavírus. “Aproveito 
para render minha home-
nagem a todos os profis-
sionais de saúde: médicos, 
enfermeiros, técnicos e co-
laboradores, que na linha 
de frente nos recebem nos 
hospitais, nos tratam e nos 
confortam.”
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O governador do Para-
ná, Carlos Massa Ratinho 
Junior, anunciou nesta ter-
ça-feira, 24, a suspensão, 
pelo período de 90 dias, da 
cobrança das prestações 
mensais de financiamento 
imobiliário da Cohapar. A 
medida vai beneficiar cerca 
de 18 mil famílias parana-
enses, que terão um alívio 
financeiro como forma de 
combate e prevenção ao 
COVID-19.

A medida foi anunciada 
durante um pronunciamen-

to do governador sobre um 
pacote econômico de R$ 
400 milhões para auxílio 
às pessoas mais carentes do 
Estado.

A iniciativa terá um im-
pacto de aproximadamente 
R$ 3,8 milhões neste perí-
odo. Após a normalização 
da situação no Estado e no 
país, os mutuários da em-
presa poderão retomar os 
pagamentos normalmente 
sem a cobrança de taxas, 
juros ou multa. Quem tiver 
condições e optar por man-

No fim da noite desta 
terça-feira, 24, por volta 
das 23h30min, a Polícia 
Militar (PM) prendeu dois 
elementos suspeitos de te-
rem assaltado um posto de 
combustíveis localizado na 
rodovia PR-151. Com eles, 
foi encontrado um simula-
cro de arma de fogo que foi 
apreendido e levado junta-
mente com os assaltantes 
para a Delegacia da Polícia 
Civil de Jaguariaíva. 

Os policiais também re-

cuperaram uma quantia em 
dinheiro em posse dos cri-
minosos. Segundo informa-
ções repassadas pela vítima 
do assalto, três indivíduos 
adentraram ao pátio do pos-
to, com um deles portando 
uma arma de fogo, e deram 
voz de assalto. Subtraíram 
certa quantia em dinheiro 
e fugiram. Ninguém se feriu 
durante o roubo.

Após ser acionada, a 
equipe da PM iniciou patru-
lhamento e localizou dois 
dos elementos envolvidos 
na ação.

Com o objetivo de mitigar os 
efeitos produzidos pela paralisa-
ção das aulas, o Município tomou 
providências para o atendimento 
emergencial das famílias que es-
tão sem condições de comprar ali-
mentos, incluindo principalmente 
aquelas com crianças que tinham 
a merenda escolar como a fonte 
mais importante de nutrição.

Em parceria com a Secretaria 
de Desenvolvimento Social (Se-
des) foi montada uma força-tarefa 
para destinação de kits da meren-
da escolar aos que precisam. Cada 
um é composto por cinco quilos 

de arroz, cinco quilos de açúcar, 
dois litros de óleos de soja, dois 
sachês de extrato de tomate, três 
pacotes de macarrão, um quilo 
de sal, um pacote de biscoito tipo 
rosquinha, um pacote de biscoito 
salgado, dois pacotes de leite em 
pó, um doce cremoso, um tempe-
ro, três quilos de feijão e três litros 
de suco.

Os kits serão entregues nas 
casas dos beneficiários, conforme 
solicitado pelas famílias, cadastro 
na Sedes e avaliação social dos 
casos. Além dos kits da merenda, 
a Sedes está entregando cestas de 
alimentos para beneficiários do 
programa Família Cidadã.

Governo do Estado determina a suspensão 
de prestações de financiamento da Cohapar

Kits de merenda escolar serão distribuídos 
para famílias necessitadas em Jaguariaíva

PM age rápido e 
prende criminosos que 
assaltaram posto em 

Jaguariaíva

Formatec 3 em 1
Já imaginou estudar Inglês, Informática e Administração em 

um único Curso? Conheça o FORMATEC, o Curso certo que vai 
ajudar você iniciar sua carreira profissional.

Matrículas Abertas
Para maiores informações, envie a palavra FORMATEC pelo 

WhatsApp - Arapoti (43) 99685-2015; Jaguariaíva (43) 9 9908-8434

Habitação

Ação Social

Segurança

ter o pagamento pode conti-
nuar gerando os boletos de 

pagamento mensal no site 
www.cohapar.pr.gov.br.

JAGUARIAÍVA
JAGUARIAÍVA
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Saúde distribui mais 284 mil 
doses da vacina contra a gripe

Campanha

A Secretaria Munici-
pal de Saúde confirmou 
que existiam dois casos 
suspeitos no município da 
Covid-19, doença causada 
pelo novo coronavírus, Sar-
s-Cov-2, até esta terça-fei-
ra, 24. Ambos os pacientes 
se encontram isolados e 
estão sendo monitorados 
pela equipes de saúde. O 
resultado dos exames pode 
demorar até dez dias para 
ser apresentado.

Em Arapoti, as pessoas 
com a chamada “síndrome 
gripal” estão sendo orienta-
das a permanecer isoladas 
em quarentena em suas re-
sidências. Segundo a Chefe 
da Vigilância em Saúde, 
Andréa Cristina Silva, até a 
terça-feira, 24, não existia 
nenhum casos suspeito no 
município.  “O que estamos 
tendo é aquela pessoa que 
está com gripe, que está em 
isolamento, porque hoje in-
dependente de Covid, você 
isola quem tem síndrome 
gripal” disse Andréa.

O boletim do coronaví-
rus divulgado nesta terça-
-feira (24) pela Secretaria 
de Estado da Saúde confir-
ma 70 casos da doença no 
Paraná. Dez deles foram 
contabilizados nas últimas 
24 horas em Curitiba (6), 
Telêmaco Borba (1), Para-
navaí (1), Cascavel (1) e um 
caso de paciente residente 
fora do Estado (Brasília). 

Os pacientes são sete mu-
lheres e três homens com 
idades entre 23 e 70 anos. 
Metade das confirmações 
referem-se a pessoas que 
estiveram em São Paulo, 
Rio de Janeiro, Bahia, Du-
bai e Itália.

Das 70 confirmações, 
65 pessoas residem no Es-
tado e cinco de outros lo-
cais. Foram descartados 
197 descartados casos e 
1.844 estão em investiga-
ção.

A secretaria estadual 
aguarda a normalização 
do sistema do Ministério 
da Saúde para validação 
de cerca de 600 casos ne-
gativos, já diagnosticados 
e descartados pelo Labo-
ratório Central do Estado 
(Lacen).

ISOLAMENTO – 
Quatro pacientes confir-
mados com o coronavírus 
estão em isolamento hospi-
talar, três com quadro clí-
nico considerado leve e um 
em estado grave.

BOLETIM – O bole-
tim de monitoramento di-
ário da doença foi alterado 
na somatória para que não 
ocorram dúvidas com re-
lação à diferença de dados 
entre o Estado e o Ministé-
rio da Saúde. Pacientes que 
não residem no Paraná, 
mas foram diagnosticados 
e receberam tratamento no 
Estado, são incluídos no 
boletim separadamente. O 
Ministério da Saúde divul-
ga apenas os pacientes que 
residem no Estado.

A Secretaria de Estado 
da Saúde finaliza nesta ter-
ça-feira, 24, a distribuição 
de mais uma remessa da 
vacina contra a gripe para 
todos os municípios do Pa-
raná. O envio deste segun-
do lote, de 284 mil doses, 
começou ontem, assim que 
chegaram do Ministério da 
Saúde.

O Paraná já recebeu 
806 mil doses para a Cam-

panha Nacional de Imuni-
zação contra a Influenza, 
iniciada nesta segunda-fei-
ra, 23, e que segue até 22 
de maio. O primeiro lote, 
com 522 mil doses, foi 
entregue aos municípios 
antes do início da campa-
nha. A distribuição para 
as secretarias municipais 
acontece por meio das 22 
Regionais de Saúde do Es-
tado.

Jaguariaíva tem 
dois suspeitos e 
Paraná soma 70 

casos confirmados 
de coronavírus

Pandemia

No Edital de Convocação para a assembleia geral ordi-
nária da Sicredi Novos Horizontes PR/SP publicado na 
página 07 da edição nº 481 do dia 29 de fevereiro de 
2020 
Onde se-lê: 
“Arapoti, 28 de fevereiro de 2020” 
Leia-se:
 “Arapoti, 13 de fevereiro de 2020”

Errata ao Edital

Para a campanha deste 
ano, o ministério adotou a 
estratégia de distribuição 
em vários lotes durante as 
14 semanas da campanha. 
Nós próximos dias, a se-
cretaria estadual deve re-
ceber o terceiro, com mais 
213 mil doses e, da mesma 
forma, distribuirá aos mu-
nicípios seguindo o crité-
rio de quantitativo propor-
cional à população.

“O Governo do Estado 
garante que teremos do-
ses suficientes ao longo da 
campanha para a popula-
ção elencada nos grupos 
prioritários. A previsão é 
de 3,8 milhões no total, de 
acordo com o nosso públi-
co-alvo. Neste momento, 
na primeira fase, os grupos 
prioritários para receber a 
vacina são os idosos, acima 
de 60 anos, e os trabalha-
dores da saúde”, afirma o 
secretário da Saúde do Pa-

raná, Beto Preto.
A segunda etapa da 22ª 

Campanha Nacional de Va-
cinação contra a Influenza, 
será a partir de 16 de abril 
e abrangerá professores, 
profissionais das forças de 
segurança, portadores de 
doenças crônicas e outras 
condições especiais.

A terceira e última fase 
começa em 9 de maio, com 
a imunização de crianças 
de seis meses a cinco anos, 
11 meses e 29 dias, ges-
tantes, puérperas, povos 
indígenas, adolescentes e 
jovens de 12 a 21 anos que 
comprem medidas socieo-
educativas, população pri-
vada de liberdade, funcio-
nários do sistema prisional 
e adultos de 55 a 59 anos.

A Secretaria de Estado 
da Saúde informa que o es-
quema de vacinação é or-
ganizado pelas secretarias 
municipais.

Já está valendo a deter-
minação da Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP) re-
gulamentando a redução no 
horário de funcionamento 
dos postos de combustíveis 
e os de revendas gás lique-
feito de petróleo (GLP). Os 
revendedores de combustí-
veis automotivos em todo o 
país passam a funcionar, no 
mínimo, de segunda-feira a 
sábado, das 7h às 19h. Até 
então, o horário mínimo de 
funcionamento era das 6h 
às 20h. A medida foi publi-
cada na segunda-feira, 23, 
no Diário Oficial da União 
(DOU) e foi tomada em ra-
zão da pandemia do novo 
coronavírus (covid-19).

"As medidas reforçam o 

cuidado com a garantia do 
abastecimento nacional e 
flexibilizam algumas obri-
gações, entre elas o horário 
de funcionamento dos pos-
tos de combustíveis", infor-
mou a agência.

A resolução determina 
ainda que os representan-
tes dos operadores de ter-
minais e dutos de petróleo, 
dos transportadores de gás 
natural, distribuidores de 
GLP, de postos revendedo-
res de combustíveis auto-
motivos deverão informar à 
ANP "quaisquer alterações 
nas rotinas operacionais 
que possam comprome-
ter total ou parcialmente o 
abastecimento nacional".

A ANP disse que aqueles 
revendedores que quiserem 

Postos de combustíveis têm novo horário 
de funcionamento durante pandemia

Abastecimento

Medida vigora enquanto durar estado de calamidade pública. 
Foto: Divulgação/Agência Brasil

funcionar em horário in-
ferior ao horário indicado 
poderão fazê-lo, desde que 
tenham feito solicitação 
prévia e sejam autorizados 
pela agência reguladora.

Segundo a agência, as 

medidas buscam reduzir o 
risco de propagação do novo 
coronavírus e irão valer en-
quanto durar a situação de 
emergência em saúde de 
calamidade pública em vir-
tude do vírus.

Casos no Paraná

JAGUARIAÍVA
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O Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educa-
ção (FNDE) prorrogou por 
30 dias o prazo para vali-
dação do Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies), 
a ser feita pelas Comissões 
Permanentes de Supervisão 
e Acompanhamento do Fies 
(CPSAs).

Foi também prorroga-
do pelo mesmo período o 
prazo para formalização do 
financiamento estudantil 
junto ao agente financeiro, 
referente às inscrições do 
primeiro semestre de 2020 
que estão vencidas até esta 
data. As medidas foram pu-
blicadas no Diário Oficial da 
União desta segunda-feira, 
23.

A CPSA é a comissão 
responsável por validar as 
informações prestadas pelo 

estudante no ato da inscri-
ção, bem como dar início ao 
processo de aditamento de 
renovação dos contratos de 
financiamento.

De acordo com o Minis-
tério da Educação (MEC), 
cada local de oferta de cur-
sos da instituição de ensino 
participante do Fies deverá 
constituir uma CPSA, com-
posta por cinco membros: 
dois representantes da ins-
tituição de ensino, dois re-
presentantes da entidade 
máxima de representação 
estudantil da instituição de 
ensino e um do corpo do-
cente da instituição de en-
sino.

Destinado a financiar 
cursos superiores em uni-
versidades privadas para 

Governo prorroga prazo para validação e formalização do Fies

FIQUE

CASA
em

Educação

estudantes de baixa renda, o 
Fies tem a previsão de ofer-
tar, em 2020, 100 mil vagas. 
As inscrições são feitas por 
meio do site do programa, 

a partir de um cadastro vin-
culado ao Cadastro de Pes-
soas Físicas - CPF.

Há duas modalidades 
de financiamento no atual 

modelo do Fies, que pos-
sibilitam juro zero a quem 
mais precisa e uma escala 
que varia conforme a renda 
familiar do candidato.

A oferta de vagas a juro 
zero é destinada a estudan-
tes com renda familiar per 
capita mensal de até três sa-
lários mínimos, que tenham 
realizado qualquer edição 
do Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) desde 
2010 e obtido pelo menos 
450 pontos de nota média. 
O candidato não pode ter 
tirado zero na redação.

A outra modalidade, 
denominada P-Fies, é des-

tinada a estudantes com 
renda per capita mensal fa-
miliar de até cinco salários 
mínimos. Nesse caso, as 
condições do financiamento 
são negociadas com algum 
agente financeiro que fica 
responsável pelo contrato.

Para se inscrever no 
P-Fies, o estudante ainda 
precisa atender aos mesmos 
critérios do Fies juro zero: 
nota mínima de 450 pontos 
nas provas do Enem e não 
ter zerado a redação. Pelo 
calendário do MEC, o resul-
tado da primeira pré-sele-
ção do Fies será divulgado 
em 26 de fevereiro.

Fies e P-Fies


