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FOLHA PARANAENSE O Jornal dos 
Campos Gerais e 

Norte Pioneiro

R$ 2,00

Em meio a preocupação com o coronavírus, 
Arapoti registra 20 casos de dengue

Em meio à preocupação com a 
pandemia do novo coronavírus, o 
município a cada semana que passa 
registra novos casos de dengue. Desde 
17 de janeiro, quando o primeiro caso foi 
confirmado em Arapoti, já se passaram 
pouco mais de três meses e nesta 
terça-feira, 28, a Vigilância divulgou que 
a cidade contabiliza 20 infectados 
com a doença, transmitida pelo 
mosquito aedes aegypti.

A educação é um elemento forte de transformação 
social. Logo, o ser influencia seu meio, assim como o 
meio o influenciará.

Não por acaso, o nosso slogan é “Mais que um 
colégio. Um projeto de vida”.

Nós, do Colégio MEGA, acreditamos que a nossa 
contribuição será parte da vida de nossos alunos. Os 
valores, as crenças, as memórias, a convivência em 
um ambiente saudável e familiar.

Esses jamais serão esquecidos. Ao contrário, se-
rão parte do caráter e da personalidade de cada um, 
ao longo de sua vida.

Educar não é somente instruir, é preparar para a 
vida, é #SERMEGA!

A Educação é um direito fundamental, que tem 
grande impacto em todas as áreas de nossas vidas.

Não se limita apenas a instrução ou a transmissão 
do conhecimento, ao contrário, ela colabora para o 
desenvolvimento de um todo.

Educar é um processo que precisa ser realizado 
com sabedoria, para que possa render bons frutos.
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Auxílio emergencial do Governo 
pode ser depositado no Sicredi

Justiça mantém datas 
originais das provas do 
ENEM em novembro

Arapoti e Jaguariaíva seguem 
sem nenhum caso registrado 
de coronavírus

Prefeito de Jaguariaíva anuncia 
corte de 20% dos salários de 
toda sua equipe de Governo

Dia do Trabalhador será sem 
festividades em Jaguariaíva 

Eleitores podem regularizar o título 
pela internet até 06 de maio

Governo determina 
obrigatoriedade do uso de 
máscaras em todo o Estado

Economia

Educação

Covid-19

Efeitos da Pandemia

1º de Maio

Eleições 2020

Paraná

Saúde

Não usar máscara pode gerar multas a partir de R$ 106,60 
aos paranaenses. Foto: Divulgação/AEN-PR
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Devido à queda da ar-
recadação municipal, o 
prefeito decidiu nesta ter-
ça-feira, 28, cortar em 20% 
o seu  próprio salário, o de 
seus secretários e o de to-
dos os cargos comissiona-
dos. A medida, segundo a 
administração, visa conter 
despesas neste momento 
de queda bruca nas receitas 
do município, entre elas o 
ICMS (Imposto sobre cir-
culação de mercadorias e 
serviços) FPM (Fundo de 
participação dos municí-
pios) a arrecadção de tribu-
tos municipais.

Segundo o prefeito, Ja-
guariaíva, no mês de abril, 
teve perda de 32,77% no 
ICMS, 45,73% no FPM e 
53,9% na arrecadação pró-
pria do município. “É uma 
situação preocupante, pois 
temos diversas despesas 
fixas e precisamos tomar 
algumas providências para 
o corte dessas despesas” 
disse Sloboda. 

Além da diminuição 
dos salários de sua equi-

O governador Carlos 
Massa Ratinho Junior san-
cionou nesta terça-feira, 28,  
a lei 20.189/20 que torna 
obrigatório o uso de másca-
ra em ambientes coletivos 
em todo o Paraná. O obje-
tivo é reduzir os riscos de 
contágio do novo Coronaví-
rus. Até segunda-feira, o Es-
tado registrava 1.186 casos 
confirmados e 75 óbitos por 
Covid-19. Quem descum-
prir a legislação estará su-
jeito à multa.

O texto, proposto por 
deputados estaduais, deter-
mina que a população use 
máscaras de tecido em es-
paços abertos ao público ou 
de uso coletivo, como ruas, 
parques e praças, estabele-
cimentos comerciais, indus-
triais e bancários, reparti-
ções públicas, assim como 
no transporte público de 
passageiros (ônibus, trens, 
aviões, taxis e aplicativos de 
transporte) e onde houver 
aglomeração de pessoas.

De acordo com o gover-
nador, o isolamento social é 
a melhor forma de preven-
ção, mas quem precisar sair 
de casa, a partir de agora, 
deverá usar máscara para 
ajudar a evitar a contamina-
ção. “Nosso grande desafio 
é reduzir a proliferação do 
vírus”, explica.

Ratinho Junior reforça 
que o Paraná está respei-
tando as orientações da 

Prefeito determina corte de 
20% do próprio salário, dos 
secretários e comissionados

Uso de máscara em locais públicos 
é obrigatório em todo o Paraná

Política

Regional
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JAGUARIAÍVA

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

Direito Vivo

DECISÕES JUDICIAIS
COVID-19

No objetivo de orientar acerca do posicionamento jurídico dos tribunais e Legislativo 
em alguns temas relevantes em razão do Estado de Calamidade Pública oriundo da CO-
VID-19, torna-se necessário conhecer algumas novidades a respeito, como segue:

A desembargadora federal Mônica Nobre, da Quarta Turma do Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região (TRF3), manteve liminar que autorizou as farmácias a realizarem 
entrega em domicílio dentro do programa Aqui Tem Farmácia Popular, diante do cenário 
de enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19).

A desembargadora ressaltou: “Ora, estamos vivendo um momento excepcional, em 
que as orientações mais abalizadas e confiáveis são no sentido de que os idosos e os doen-
tes sejam preservados, ficando em isolamento social, para que não sejam contaminados 
pela COVID-19, colocando em risco suas vidas. Em situações como essa, não há como se 
olvidar que a vida deve ser o interesse maior, cabendo também ao Poder Judiciário, caso 
chamado, a sua defesa e manutenção”, 

O governo editou Medida Provisória (MP) para regulamentar o reembolso de eventos 
culturais e serviços turísticos afetados pela pandemia do novo coronavírus. A MP nº 948 
foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) e tem validade imediata 
pelos próximos 60 dias, mas precisará ser aprovada pelo Congresso Nacional.

A MP define que, na hipótese de cancelamento de serviços – como reservas de hotel 
-, e de eventos – como shows, espetáculos, pacotes turísticos, sessões de cinema, espetá-
culos teatrais -, as plataformas digitais de venda de ingressos, o prestador do serviço ou 
a empresa responsável não serão obrigados a reembolsar, em reais, os valores pagos pelo 
consumidor, desde que assegurem a remarcação do serviço cancelado, a disponibilização 
de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços ou eventos ou algum 
“outro acordo a ser formalizado com o consumidor”.

A MP também estabelece regras para artistas contratados para eventos já cancelados 
em decorrência da pandemia. Neste caso, os artistas contratados, até a data de edição 
desta medida, que tenham sido impactados por cancelamentos de eventos, incluindo 
shows, rodeios, espetáculos musicais e de artes cênicas não terão obrigação de reembol-
sar imediatamente os valores dos serviços ou cachês, desde que o evento seja remarca-
do, no prazo de doze meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade 
pública.

Suspenso pagamento de créditos em recuperação judicial. A 8ª Vara Cível de São 
Bernardo do Campo suspendeu, até 10 de julho de 2020, o pagamento de todos os crédi-
tos devidos por empresa em recuperação judicial. O juiz Gustavo Dall’Olio, ao conceder 
a suspensão, levou em conta a Recomendação n. 63 do Conselho Nacional de Justiça, 
editada em 31/03/2020, e considerou a pandemia uma ocorrência de força maior.

Decisão monocrática do desembargador Leonel Costa, da 8ª Câmara de Direito Pú-
blico, indeferiu liminar e negou provimento a agravo de instrumento interposto por 
empresa do varejo de cama, mesa e banho que pretendia o retorno de suas atividades, 
suspensas por medidas do poder público em combate à pandemia de Covid-19. A autora 
alega que sua função não se restringe ao comércio de utilidades domésticas, mas que 
também comercializa alimentos para animais, atividade que estaria inserida no rol de 
serviços essenciais.

O magistrado ressaltou que o risco econômico derivado do atual contexto de pan-
demia não se restringe à autora. “O risco econômico, portanto, estende-se para além da 
empresa agravante, dos municípios, dos estados e do país, sendo geral e um novo marco 
mundial, não se verificando razão para se dar primazia ao interesse da parte”, escreveu 
o magistrado na decisão.

Agravo de Instrumento nº 2070917-15.2020.8.26.0000

A 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça, em decisão proferida hoje 
(16), negou provimento a agravo de instrumento interposto por empresa do setor auto-
motivo e manteve a obrigatoriedade do pagamento de tributos estaduais. 

“Neste caso em julgamento, a disputa é sobre Direito Tributário e não há lei a autori-
zar a concessão pretendida, mesmo diante do quadro dantesco, e real, exposto na petição 
inicial do processo de que este recurso deriva, bem como nas razões recursais”, escreveu 
o relator do recurso, desembargador Borelli Thomaz, em seu voto.

Em ação da OAB, ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
concedeu parcialmente medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fun-
damental (ADPF) para garantir que as medidas adotadas pelos estados e municípios no 
enfrentamento à pandemia de Covid-19 sejam respeitadas pelo governo federal. A deci-
são de Moraes, que é o relator da ADPF 672, foi publicada na noite desta quarta-feira (8).

Moraes reconhece a existência, no presente momento, de uma ameaça séria, iminen-
te e incontestável ao funcionamento de todas as políticas públicas que visam a proteger 
a vida, saúde e bem estar da população. “A gravidade da emergência causada pela pan-
demia do coronavírus exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a 
efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas pos-
síveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema 
Único de Saúde”, afirma o ministro relator.

pe, o prefeito determinou 
corte de 20% nas gratifica-
ções e de 30% na TIDE de 
servidores efetivos, corte 
de 90% no pagamento de 
horas extras, diminuição de 
horários extraordinários e 
corte de diárias.

A administração tam-
bém determinou uma revi-
são geral dos contratos de 
compras, serviços e obras. 
“Como exemplo, estamos 
diminuindo o gasto com 
combustíveis em 20%. São 
medidas necessárias para 
que possamos passar por 
esse período de incerteza 

causado pela pandemia da 
Covid-19” disse o gestor. 

A medida valerá, a 
princípio, pelos próximos 
três meses (maio, junho e 
agosto). “Estamos fazendo 
um decreto e enviando um 
projeto de lei à Câmara com 
relação a redução dos salá-
rios, que precisa do aval 
do legislativo” informou. 
Sloboda disse que a econo-
mia servirá também para 
bancar os custos de saú-
de e assistência social que 
aumentaram com a crise 
provocada pelo novo coro-
navírus.

Organização Mundial de 
Saúde (OMS) e das auto-
ridades sanitárias do País 
e do Estado para conter a 
proliferação da Covid-19. “O 
uso de máscara é uma atitu-
de importante e reconheci-
da como ação preventiva”, 
acrescenta.

A lei sancionada nesta 
terça-feira determina que os 
estabelecimentos em fun-
cionamento devam fornecer 
gratuitamente as másca-
ras para seus funcionários, 
além de locais para higieni-
zação das mãos ou pontos 
de álcool gel a 70%. O álco-
ol gel deve estar disponível 
também para os clientes e o 
público em geral.

Caberá aos estabeleci-
mentos exigir que as pesso-

as utilizem máscara durante 
o horário de funcionamen-
to, independentemente de 
estarem ou não em contato 
direto com o público.

A multa para quem des-
cumprir a lei varia de uma 
até cinco Unidades Padrão 
Fiscal do Paraná (UPF/PR), 
para pessoas físicas, e de 
20 a 100 Unidades Padrão 
Fiscal do Paraná (UPF/PR), 
para pessoas jurídicas. A 
unidade fiscal equivale hoje 
a R$ 106,60.

Em caso de reincidên-
cia os valores poderão ser 
dobrados. Os recursos das 
multas serão destinados 
às ações de combate à Co-
vid-19. O governo estadual 
deverá editar decreto nos 
próximos dias regulamen-
tando a forma de fiscaliza-
ção.

O que diz a Lei

TRF3 MANTÉM AUTORIZAÇÃO PARA FARMÁCIAS POPULARES 
REALIZAREM ENTREGAS EM DOMICÍLIO

MP REGULAMENTA REEMBOLSO DE SHOWS, 
CINEMAS E PACOTES TURÍSTICOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMPRESA DO VAREJO DE CAMA, MESA 
E BANHO PERMANECERÁ FECHADA

STF CONCEDE LIMINAR E ASSEGURA COMPETÊNCIA DOS ESTADOS 
E MUNICÍPIOS PARA DECIDIR SOBRE ISOLAMENTO

EMPRESA DEVERÁ PAGAR TRIBUTOS ESTADUAIS

Quem não usar máscara poderá pagar multas a partir 
de R$ 106,60. Foto: Divulgação/AEN-PR
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Provas ficam mantidas nas datas de 1º e 8 de novembro. 
Foto: Agência Brasil

Arapoti chega a 20 casos 
de dengue em três meses

AGU garante calendário 
de provas do Enem

Saúde

Educação

Em meio à preocupação 
com a pandemia do novo 
coronavírus, o município 
a cada semana que pas-
sa registra novos casos de 
dengue. Desde 17 de janei-
ro, quando o primeiro caso 
foi confirmado em Arapoti, 
já se passaram pouco mais 
de três meses e nesta ter-
ça-feira, 28, a Vigilância 
divulgou que a cidade con-

tabiliza 20 infectados com 
a doença, transmitida pelo 
mosquito aedes aegypti. 

Arapoti é o município 
dos Campos Gerais com a 
maior incidência de casos 
por habitantes. São 50,13 
casos por 100 mil habitan-
tes. A cidade mais próxi-
ma da região em número 
é Sengés com uma inci-
dência de 25,95, a metade 
de Arapoti. “É muito feio a 
gente ver o nosso municí-

A Advocacia-Geral da 
União (AGU) informou 
nesta quarta-feira, 29, que 
derrubou uma liminar da 
Justiça Federal em São 
Paulo que determinava a 
adequação do calendário 
do Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) con-
forme o impacto do novo 
coronavírus (covid-19) no 

calendário escolar.  Com a 
decisão, as datas de apli-
cação das provas impres-
sas ficam mantidas para 
os dias 1º e 8 de novem-
bro.

De acordo com a AGU,  
o Tribunal Regional Fede-
ral da 3° Região (TRF3) 
manteve o calendário após 
os advogados públicos de-

A vida pós-crise
Vinícius A. B. Oliveira
vinicius@vsmercantil.com

Economia

Os últimos sessenta dias foram de muitas incer-
tezas e medo mas, também de muita reflexão. Ques-
tionamentos sobre como enfrentar um problema 
invisível sem as armas adequadas e sem estrutura, 
inevitavelmente, apareceram. Quanto tempo essa 
situação calamitosa duraria? Como controlaríamos 
o avanço dos problemas sanitários ao nosso redor 
sem que isso criasse um problema econômico ainda 
maior? Como lidaríamos com esse cenário, que aliás 
mudava a todo a todo instante, e sair com um menor 
número de sequelas possível? E mais do que isso, bus-
cando fontes confiáveis de informação diante de caos 
midiático estabelecido, gerou um desgaste psicológico 
em todos nós.

Importantes mudanças de comportamento que já 
estavam a caminho foram antecipadas. Diversas ins-
tituições de ensino foram forçadas a se adaptar ra-
pidamente e disponibilizaram aulas à distância para 
os alunos nas plataformas digitais desde o ensino 
fundamental ao superior. Processos administrativos 
e home-office foram implantados em todas as áreas 
possíveis no setor privado e até mesmo no burocráti-
co setor público. A digitalização de processos do coti-
diano tornou-se realidade em um curtíssimo espaço 
de tempo. Com isso, ficou claro que o mundo digital 
de fato é possível de se operar quase que na sua inte-
gralidade e isso mostra que, talvez, muitos de nossos 
problemas, como por exemplo o de locomoção, têm 
solução. Aplicativos podem ser utilizados em maior 
quantidade para serviços de alimentação, financei-
ros, entregas diversas e mesmo para locomoção nos 
casos onde não existam outros meios de se atender 
as necessidades à partir de casa. Veículos autônomos 
podem transportar remédios, alimentos e outros pro-
dutos sem o contato humano. Plataformas digitais na 
área da saúde prestam orientações à distância e dimi-
nuem o fluxo de pessoas em hospitais.

Outro ponto importante é a redução de custos. 
Para se ter uma ideia, US$11mil é o valor anual eco-
nomizado por funcionário com metade do tempo tra-
balhando remotamente, considerando custos imobi-
liários, rotatividade além dos custos de transporte. 
São 11 dias de transporte economizado somente com 
home-office parcial. Diversos outros custos podem 
ser eliminados das empresas como aluguel, energia 
e internet. No Brasil, quase metade das empresas já 
adotava algum tipo de trabalho remoto antes da crise 
gerada pelo Covid-19.

Além disso, existe um ganho de produtividade na 
maioria dos casos por conta, principalmente, da saú-
de mental dos funcionários. Em pesquisa feita pela 
consultoria Talenses, 60% dos entrevistados dizem 
que trabalham mais felizes quando estão em home-of-
fice. Outros 73% afirmam ser mais produtivos quando 
trabalham em casa e 60% dizem que trabalham mais 
quando estão em casa do que no escritório. 

Entretanto, como tudo na vida, há também o outro 
lado. O de pessoas que se sentem mais solitárias tra-
balhando em casa, o dos funcionários do setor indus-
trial por exemplo, que não podem trabalhar em casa 
e outros casos em que especialistas defendem que a 
economia e a inovação dependem da interação face a 
face. E existe também o fato de que as redes ainda 
não estão preparadas para uma sobrecarga mundial 
de dados caso o uso da internet seja realmente inten-
sificado com as atividades à distância.

O importante é que essa crise nos traz diversas li-
ções. A primeira é que o mundo e a humanidade nun-
ca mais serão os mesmos. A segunda é que devemos 
sim estabelecer um padrão mais pragmático e com 
custo menor em todos os aspectos seja na vida profis-
sional ou pessoal. E, talvez, a lição mais importante: 
criar um modo de viver com menos quantidade e mais 
qualidade em tudo. Uma vida com menos supérfluos, 
menos atividades desnecessárias gerando estresse e 
com foco total no que realmente importa.

pio com tantos criadouros 
e infestado de aedes ae-
gypti, só que a população 
precisa ter consciência e 
colaborar com a limpeza 
de seus quintais” afirmou 
Andréa Silva, Chefe da Vi-
gilância Sanitária.

De acordo com o co-
ordenador de endemias, 
Flávio Correia, os maiores 
criadouros do mosquito da 
dengue são encontrados 
nas residências. “Tivemos 
um caso de uma senhora 
infectada com a dengue e 
fomos analisar e encon-
tramos larvas do mosqui-
to em seu próprio quintal. 
Nossos agentes orientam, 
mas são os moradores que 
devem promover a limpeza 
de seus terrenos” afirmou 
Flávio.

A aprovação de uma lei 
na Câmara permitindo a 
aplicação de multas para 
os proprietários que não 

cuidarem da limpeza dos 
seus imóveis foi um aliado 
importante no combate ao 
mosquito. “As pessoas fo-
ram notificadas e já aplica-
mos mais de cinco multas. 
Os agentes de endemias 
estão firmes trabalhan-
do mesmo em meio a essa 
pandemia da Covid-19. 
Tudo com o propósito de 
controle da dengue no mu-
nicípio” disse Andréa.

Nesta próxima semana, 
os agentes estarão aplican-
do o bioinseticida no raio 
de 300 metros em locais 
onde foram registradas 
pessoas infectadas. “Nós 
sabemos que vamos en-
contrar resistência, mesmo 
porque estamos enfrentan-
do essa situação do novo 
coronavírus, mas pedimos 
a colaboração da popula-
ção que facilite o trabalho 
das nossas equipes” disse 
Flávio.

ARAPOTI

monstrarem que o Minis-
tério da Educação e o Ins-
tituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), ór-
gão responsável pela pro-
va, tomaram medidas para 
garantir que nenhum alu-
no será prejudicado.

Entre os argumentos, 
foi apresentado a mudan-
ça na data para realiza-
ção das provas digitais 

do Enem, que serão reali-
zadas nos dias 22 e 29 de 
novembro. No primeiro 
edital, publicado no mês 
passado, os participantes 
que optassem pela versão 
digital do exame fariam as 
provas nos dias 11 e 18 de 
outubro. O período para 
concessão de gratuidade 
na taxa de inscrição tam-
bém foi alterado para os 
dias 11 e 22 de maio.
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E CORRETORA DE SEGUROS

A Justiça Eleitoral informou que 
termina no dia 06 de maio o prazo 
para regularizar a situação eleitoral. A 
fim de evitar aglomeração de pessoas, 
o atendimento será feito online através 
do site do Tribunal Regional Eleitoral 
do Paraná (www.tre-pr.jus.br).

Momentaneamente a coleta biomé-
trica de dados está suspensa.  A Justi-
ça Eleitoral pede para que as pessoas 

não deixem para o último dia e façam 
o alistamento, revisão ou transferência 
no site do TRE-PR. Dúvidas podem ser 

sanadas através do e-mail: zona164@
tre-pr.jus.br ou pelo telefone 3557-
2152 das 12h às 19h em Arapoti e atra-
vés do e-mail: zona018@tre-pr.jus.br 
ou pelo telefone 3535-1404, também 
das 12h às 19h em Jaguariaíva.

Esta nova modalidade de atendi-
mento é excepcional por conta da pan-
demia do Covid-19 e está regulamenta-
da pela Res.854/2020 do TRE/PR.

Nesta sexta-feira, 1º de 
maio, será celebrado o Dia 
Mundial do Trabalhador. 
No entanto, este ano a data 
não será tão festiva assim 
para os trabalhadores de 
todo o planeta em razão 
da pandemia da Covid-19, 
que impede a realização de 
eventos com grandes aglo-
merações em diversos paí-
ses. Em Jaguariaíva a situa-
ção não será diferente. 

O tradicional evento do 
“Dia do Trabalhador” ce-
lebrado nos últimos anos 
foi cancelado pela atual 
administração municipal, 
seguindo as determinações 
do Governo do Estado e as 
recomendações da OMS 
(Organização Mundial de 
Saúde), além do decreto 
municipal 106/2020. A co-
memoração ocorre no mu-
nicípio desde 2010 e conta 
com atividades esportivas 
e de lazer para toda famí-

Prazo para regularizar título de 
eleitor termina na próxima semana

Governo está cadastrando 
estabelecimentos comerciais 

interessados em vender alimentos 
através do Cartão Comida Boa

Dia do trabalhador sem festa em Jaguariaíva

Eleições 2020

Programa Estadual

Cancelado

Festa era realizada há 11 anos. Foto: Divulgação

Famílias vulneráveis poderão gastar R$ 50,00 distribuídos pelo 
Governo para compra de alimentos. Foto: Divulgação

lia, incluindo a tradicional 
Corrida Rústica do Traba-
lhador, que reuniu quase 
mil participantes no ano de 
2019.

O prefeito José Sloboda 
lamentou o cancelamento 
da festividade. “É uma pena, 
pois já fazíamos esta cele-
bração há 11 anos. Tivemos 
que cancelar como também 
tivemos que cancelar outras 
atividades esportivas, mas é 
uma conseqüência dos cui-
dados que a gente tem que 
ter nesse período de pande-
mia. É melhor a gente ficar 
sem a festa, porém com saú-
de” disse.

Ele afirmou que está 

avaliando também o cance-
lamento de outros eventos 
municipais como o aniver-
sário do município e o Na-
tal para Todos. “Conforme 
o andamento desta pande-
mia, nós vamos tomando 
outras providências. Toma-
ra que pare logo esse pro-
blema, para que a gente vol-
te a ter uma normalidade” 
falou o prefeito, desejando 
felicitações a todos os tra-
balhadores jaguariaivenses; 
“esse trabalhador, que com 
a sua força, será essencial 
para a retomada da norma-
lidade da economia depois 
que essa pandemia passar” 
complementou.

O Governo do Estado, 
através da Secretaria da 
Agricultura e do Abasteci-
mento e Celepar, está cre-
denciando estabelecimen-
tos comerciais interessados 
em vender alimentos pelo 
Cartão Comida Boa. A ação 
atenderá pessoas vulnerá-
veis e será custeada pelo 
Governo do Paraná por 
meio do Fundo de Combate 
e Erradicação da Pobreza.

A inclusão do cadastro 
do estabelecimento está 
condicionada a CNPJ que 
tenha código de ativida-
de econômica no CNAE 

compatível com o ramo de 
comércio de alimentos. In-
formações sobre o creden-
ciamento estão disponíveis 
no site: http://www.carta-
ocomidaboa.pr.gov.br/co-
merciantes.html

O programa Cartão Co-
mida Boa possibilitará que 
famílias em situação de vul-
nerabilidade comprem pro-
dutos alimentícios durante 
a pandemia do novo coro-
navírus utilizando um vale 
mensal de R$ 50,00.

JAGUARIAÍVA

Programa Cartão 
Comida Boa
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O auxílio emergencial de 
R$ 600 disponibilizado pelo 
Governo Federal para traba-
lhadores informais, de baixa 
renda familiar, que foram 
impactados pela pandemia do 
novo coronavírus, pode tam-
bém ser recebido em conta 
poupança no Sicredi. Ao soli-
citar o auxílio, o beneficiário 
deverá escolher a opção “re-
ceber em uma conta existen-
te" e informar a instituição fi-
nanceira destino. Em mais de 
200 cidades em todo o País, 
o Sicredi é a única instituição 
financeira presente.

Segundo o gerente de 
Desenvolvimento de Negó-
cios da Central Sicredi PR/
SP/RJ, Jairson Belisario, a 
transferência direta para a 
conta poupança traz mais 
facilidades para o associado. 
“Estamos juntos para apoiar o 
associado nesse momento tão 
delicado. Como em muitas 
cidades do Brasil o Sicredi é 
a única instituição financeira 
presente no município, esta 
capilaridade de mais de 1.800 
agências ajuda em muito o di-
nheiro chegar onde realmente 
precisa. Vale ressaltar que so-
mos a maior rede de agências 
dos estados do Rio Grande do 
Sul, Paraná, Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul”, explica.

De acordo com as regras 
do governo federal, podem 
sacar o benefício pessoas 

As medidas preventivas 
contra o novo coronavírus 
modificaram a rotina den-
tro das instituições finan-
ceiras em todo o mundo. Os 
atendimentos presenciais 
não acontecem na mesma 
frequência, o que alavancou 
a popularidade das plata-
formas que antes estavam 
em segundo plano: os apli-
cativos.

No último mês, o Si-
credi, primeira instituição 
financeira cooperativa do 
Brasil, que tem mais de 
4,5 milhões de associados, 
registrou um aumento de 
90% no número de novos 
usuários no aplicativo. Já o 
internet banking registrou 
um aumento de 73% no vo-
lume de acessos, em relação 
a um período normal.

Segundo o gerente de 
Desenvolvimento de Negó-
cios da Central Sicredi PR/
SP/RJ, Jairson Belisario, 
aplicativos e outros canais 
fornecidos pela instituição 
financeira trazem a solução 
bancária para as mãos do 
usuário. “Em um momento 
que pede isolamento social, 
destacamos as possibili-
dades que trazem conforto 
e comodidade, para que o 
nosso associado tenha aces-
so aos seus serviços sem 
sair de casa. É a praticidade 
e mobilidade de resolver as 
demandas quando e onde 
quiser”, explica.

Entre os serviços que 
podem ser acessados pelos 
associados estão a quase 

Sicredi também poderá ser 
indicado para recebimento do 

auxílio emergencial

Sicredi registra aumento de 90% em novos usuários 
do aplicativo para acessar serviços bancários

Economia Digital

maiores de 18 anos, que não 
tenham emprego formal e 
com renda familiar mensal 
por pessoa de até meio salário 
mínimo (R$ 522,50) ou renda 
familiar total de até três salá-
rios mínimos (R$ 3.135,00). 
O benefício é voltado a pes-
soas desempregadas, ou que 
exercem as seguintes ativida-
des: microempreendedor in-
dividual (MEI); contribuinte 
individual ou facultativo do 
Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS); e trabalhador 
informal inscrito no Cadastro 
Único para Programas Sociais 
do Governo Federal (CadÚni-
co).

Um requisito para ter 
acesso ao auxílio é não rece-
ber benefício previdenciário 

ou assistencial, seguro-de-
semprego ou de outro pro-
grama de transferência de 
renda federal que não seja o 
Bolsa Família. O beneficiário 
também não pode ter recebi-
do rendimentos tributáveis, 
no ano de 2018, acima de R$ 
28.559,70.

Quem tiver direito pode 
solicitar o benefício no apli-
cativo do auxílio emergencial 
ou no app e site da Caixa, sele-
cionando a instituição finan-
ceira onde o usuário pretenda 
receber o mesmo. O benefício 
liberado de R$ 600 será re-
cebido por três meses, para 
até duas pessoas da mesma 
família. Para mulheres chefe 
de família, o valor será de R$ 
1.200.

Outra plataforma digital que tem feito sucesso em meio à 
pandemia é o recém-lançado Sicredi Conecta, aplicativo que 
permite que os associados anunciem e vendam produtos e 
serviços entre si. Desenvolvido pela startup Hallo, a ferramen-
ta tem sido uma alternativa para manter a operação de em-
presas em andamento e para pessoas que querem adquirir e 
comercializar produtos e serviços sem sair de casa, de forma 
segura e por meio das facilidades de pagamento oferecidas 
pelo Sicredi.

“Trouxemos opções que facilitam a vida de empreende-
dores e potenciais clientes, conectando as pessoas e fazen-
do a economia girar de forma segura, num momento em que 
a orientação principal é evitar contato direto. A tecnologia é 
nossa aliada e estamos dando todo o suporte para que os as-
sociados não fiquem desamparados neste período”, destaca o 
gerente de Comunicação e Marketing da Central Sicredi PR/
SP/RJ, Rogerio Leal.

Desde que o Sicredi Conecta foi implantado, em 2019, o 
app contabiliza mais de 11 mil usuários e 3,5 mil publicações. 
É, atualmente, utilizado por cooperativas de crédito do Sicredi 
em 13 estados: Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Aplicativo Sicredi Conecta auxilia vendas 
de comerciantes a potenciais clientes

totalidade das movimenta-
ções financeiras, como con-
sulta de saldos e extratos; 
consulta à fatura do cartão 
de crédito; transferências e 
pagamentos com a câmera 
do celular; gerenciamento 
de investimentos; consul-
ta de limite de crédito; si-

mulação e contratação de 
financiamento; recarga de 
celular; geração de código 
para saque sem cartão nos 
caixas eletrônicos, inclusão 
de contas em débito auto-
mático e débito direto auto-
rizado, entre outras pratici-
dades.

No último sábado, 25, 
os acadêmicos do curso de 
Engenharia Civil das facul-
dades Fati/Fajar realizaram 
mais uma etapa do projeto 
de ação social. Desta vez em 
conjunto com a Prefeitura 
Municipal de Jaguariaíva, 
os voluntários arrecadaram 
e entregaram utensílios do-
mésticos para as famílias 
carentes que acabaram de 
receber suas casas no pro-
jeto de construção de unida-
des habitacionais populares 
de Jaguariaíva.

Engenharia Civil da Fati/Fajar e 
Prefeitura arrecadam utensílios 
para famílias jaguariaivenses

Ação Social

JAGUARIAÍVA
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"Edital de CITAÇÃO DOS RÉUS EM LUGAR INCERTOS 
E EVENTUAIS INTERESSADOS COM PRAZO DE 30 (TRIN-
TA) DIAS."

A DOUTORA PAULA MARIA TORRES MONFARDINI, JU-
ÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE JAGUARIAÍVA ESTADO DO 
PARANÁ, na forma da Lei, etc.....

F A Z S A B E R, a quem o conhecimento desde couber e a 
quem interessar, possa de que por este juízo, se processam os autos 
de USUCAPIÃO, autuado sob nº 0001556-17.2017.8.16.0100 
em que figura como autora MITRA DIOCESANA DE JACAREZI-
NHO e para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância mandou a MM. Juíza de Direito, que expedisse o 
presente edital para a C=I=T=A=Ç=Ã=O dos RÉUS INCERTOS 
E NÃO SABIDOS E DEMAIS INTERESSADOS, para que apre-
sentem resposta querendo no prazo de 30 (trinta) dias, ao pedido 
de usucapião do imóvel usucapiendo constante de: "01 lote de ter-
reno com área total de 2.303,06 m², situado na rua josé de 
Alencar no bairro Cidade Alta, nesta Comarca de Jaguaria-
íva/PR"; ficando desde logo os interessados incertos, desconhecidos 
e não sabidos, advertidos de que se não contestada a presente ação, 
presumir-se-ão, como aceitos e verdadeiros os fatos articulados pelos 
autores - art. 246 do NCPC e que no prazo para contestação começara 
a fluir a partir da publicação do presente edital, sendo que eventual 
contestação deverá ser apresentada através de advogado legalmen-
te constituído. E para que chegue ao conhecimento de toso mandou 
expedir o presente edital que será afixado no lugar de costume do 
Fórum local, e publicado na forma da Lei. Cumprase. Dado e passado, 
nesta cidade de Jaguariaíva, Estado do Paraná, aos vinte e um dias 
do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove. a) Paula Maria 
Torres Monfardini. Juíza de Direito.
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Agora você poderá realizar seu vestibular em casa! 
Isso mesmo! No conforto do seu lar. E a novidade 

fica ainda melhor: É totalmente GRÁTIS!

Equipes recebem máscara de proteção em Jaguariaíva 
no combate a Covid-19. Foto: Divulgação

Arapoti e Jaguariaíva seguem 
sem casos de Covid-19

Novo coronavírus

Desde que um pacien-
te de 61 anos foi o primeiro 
caso do novo coronavírus 
diagnosticado no Brasil, já 
se passaram 63 dias e até 
o momento nem Arapoti e 
nem Jaguariaíva tiveram 
registros de pacientes infec-
tados com a Covid-19. Todos 
os exames realizados até esta 
quarta-feira, 29, foram des-
cartados pelo Laboratório 
Central do Estado do Paraná 
(Lacen). Em Arapoti foram 
sete suspeitos descartados e 
em Jaguariaíva foram seis.

Em todo o país, até está 
quarta-feira, 29, foram ofi-
cialmente registrados 78.162 
infectados com o novo coro-
navírus, que já causou 5.466 
mortes no Brasil. O número 
de mortes confirmadas nas 

últimas 24 horas foi de 449. 
No Estado do Paraná são 
1.348 casos confirmados e 
82 óbitos, com 879 pacien-
tes já recuperados.

“Graças a Deus estamos 
aqui no nosso Paraná e em 
nossa Jaguariaíva com uma 
situação mais tranquila em 
comparação com outros es-
tados e regiões, mas nem 
por isso podemos baixar a 
guarda e facilitar. Estamos 
tomando todas as medidas 
necessárias para que, se por 
acaso essa pandemia nos 
atingir, tomara que não, te-
nhamos todas as condições 
de dar a nossa população o 
atendimento que ela preci-
sa ou precisará” afirmou o 
prefeito de Jaguariaíva, José 
Sloboda.


