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Comércio jaguariaivense volta a funcionar 
em horário normal com flexibilização

Em razão da desaceleração dos 
casos de contaminação pelo novo 
coronavírus, o prefeito José 
Sloboda anunciou a flexibilização 
dos horários de funcionamento do 
comércio local a partir desta sexta, 
3, mantendo as regras sanitárias e 
de distanciamento social.
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Câmara aprovou congelamento 
de subsídios do prefeito, 
vereadores e secretários
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são adaptadas para ajudar 
vítimas da Covid-19

Arapoti, Jaguariaíva e 
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Direito Vivo

MARCO REGULATÓRIO SANEAMENTO BÁSICO
O Senado aprovou o novo marco legal do saneamento 

básico (PL 4.162/2019). O projeto é de iniciativa do go-
verno, foi aprovado em dezembro de 2019 na Câmara dos 
Deputados e segue para sanção presidencial.

O texto prorroga o prazo para o fim dos lixões, facili-
ta a privatização de estatais do setor e extingue o modelo 
atual de contrato entre municípios e empresas estaduais 
de água e esgoto. 

Pelas regras em vigor, as companhias precisam obede-
cer a critérios de prestação e tarifação, mas podem atuar 
sem concorrência. 

O novo marco transforma os contratos em vigor em 
concessões com a empresa privada que vier a assumir a 
estatal. O texto também torna obrigatória a abertura de 
licitação, envolvendo empresas públicas e privadas.

Os contratos também deverão se comprometer com 
metas de universalização a serem cumpridas até o fim de 
2033: cobertura de 99% para o fornecimento de água po-
tável e de 90% para coleta e tratamento de esgoto. Essas 
porcentagens são calculadas sobre a população da área 
atendida.

Outros critérios também deverão ser atendidos, como 
não interrupção dos serviços, redução de perdas e melho-
ria nos processos de tratamento.

O projeto estende os prazos da Política Nacional de Re-
síduos Sólidos (Lei 12.305, de 2010) para que as cidades 
encerrem os lixões a céu aberto. 

O prazo agora para capitais e suas regiões metropolita-
nas é até o ano de 2024 (antes era 2021), para municípios 
com menos de 50 mil habitantes.

O marco do saneamento público será a nova festa de 
corrupção em concessões de serviços públicos à iniciativa 
privada?

Tal como aconteceu nas rodovias pedagiadas, cujos 
contratos administrativos não estipularam preços de mer-
cado e nem modernização de traçados de rodovias com 
técnicas contemporâneas? 

Bem como não vinculando o valor do pedágio a econo-
mia de combustível, redução de tempo de viagem, redução 
de danos ao meio ambiente e redução de manutenção de 
veículos?

Ou seja, o marco regulatório do saneamento básico 
servirá apenas a fraude em licitação, fraude em aquisição 
de produtos acima do preço de mercado, danos ao meio 
ambiente e desvinculação da tarifa dos ganhos aos usuá-
rios? 

Assim como a não previsão de geração de energia 
oriunda de biomassa e a destinação destes recursos á re-
muneração dos usuários dos serviços?

- Parece que sim, o marco regulatório do saneamento 
básico é constituído de normas lesivas do interesse público 
(ausência de concorrência, concessão à empresa privada, 
tarifas), transformando o saneamento básico em fonte de 
enriquecimento sem a devida contra partida aos cidadãos 
que, ainda por cima, irão arcar com custos aumentados.

Exemplos:
Art. 4º-A A ANA instituirá normas de referência para a 

regulação dos serviços públicos de saneamento básico por 
seus titulares e suas entidades reguladoras e fiscalizado-
ras, observadas as diretrizes para a função de regulação 
estabelecidas na Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. 

§ 1º Caberá à ANA estabelecer normas de referência 
sobre: 

I - padrões de qualidade e eficiência na prestação, na 
manutenção e na operação dos sistemas de saneamento 
básico; 

II - regulação tarifária dos serviços públicos de sane-
amento básico, com vistas a promover a prestação ade-
quada, o uso racional de recursos naturais, o equilíbrio 
econômico-financeiro e a universalização do acesso ao sa-
neamento básico; 

III - padronização dos instrumentos negociais de pres-
tação de serviços públicos de saneamento básico firmados 
entre o titular do serviço público e o delegatário, os quais 
contemplarão metas de qualidade, eficiência e ampliação 
da cobertura dos serviços, bem como especificação da ma-
triz de riscos e dos mecanismos de manutenção do equilí-
brio econômico-financeiro das atividades; 

IV - metas de universalização dos serviços públicos de 
saneamento básico para concessões que considerem, entre 
outras condições, o nível de cobertura de serviço existente, 
a viabilidade econômico-financeira da expansão da presta-
ção do serviço e o número de Municípios atendidos; 

V - critérios para a contabilidade regulatória; 
VI - redução progressiva e controle da perda de água; 
VII - metodologia de cálculo de indenizações devidas 

em razão dos investimentos realizados e ainda não amor-
tizados ou depreciados;

VIII - governança das entidades reguladoras, confor-
me princípios estabelecidos no art. 21 da Lei nº 11.445, de 
5 de janeiro de 2007; 

IX - reúso dos efluentes sanitários tratados, em con-
formidade com as normas ambientais e de saúde pública; 

X - parâmetros para determinação de caducidade na 
prestação dos serviços públicos de saneamento básico; 

XI - normas e metas de substituição do sistema uni-
tário pelo sistema separador absoluto de tratamento de 
efluentes; 

XII - sistema de avaliação do cumprimento de metas 
de ampliação e universalização da cobertura dos serviços 
públicos de saneamento básico; 

XIII - conteúdo mínimo para a prestação universali-
zada e para a sustentabilidade econômicofinanceira dos 
serviços públicos de saneamento básico. 

§ 2º As normas de referência para a regulação dos 
serviços públicos de saneamento básico contemplarão os 
componentes a que se refere o inciso I do caput do art. 2º 
da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, e serão instituí-
das pela ANA de forma progressiva.

§ 3º As normas de referência para a regulação dos ser-
viços públicos de saneamento básico deverão:

I - promover a prestação adequada dos serviços, com 
atendimento pleno aos usuários, observados os princí-
pios da regularidade, da continuidade, da eficiência, da 
segurança, da atualidade, da generalidade, da cortesia, da 
modicidade tarifária, da utilização racional dos recursos 
hídricos e da universalização dos serviços; 

II - estimular a livre concorrência, a competitividade, 
a eficiência e a sustentabilidade econômica na prestação 
dos serviços; 

III - estimular a cooperação entre os entes federativos 
com vistas à prestação, à contratação e à regulação dos 
serviços de forma adequada e eficiente, a fim de buscar a 
universalização dos serviços e a modicidade tarifária; 

IV - possibilitar a adoção de métodos, técnicas e pro-
cessos adequados às peculiaridades locais e regionais; 

V - incentivar a regionalização da prestação dos ser-
viços, de modo a contribuir para a viabilidade técnica e 
econômico-financeira, a criação de ganhos de escala e de 
eficiência e a universalização dos serviços; 

VI - estabelecer parâmetros e periodicidade mínimos 
para medição do cumprimento das metas de cobertura dos 
serviços e do atendimento aos indicadores de qualidade e 
aos padrões de potabilidade, observadas as peculiaridades 
contratuais e regionais;

VII - estabelecer critérios limitadores da sobreposição 
de custos administrativos ou gerenciais a serem pagos pelo 
usuário final, independentemente da configuração de sub-
contratações ou de subdelegações; e 

VIII - assegurar a prestação concomitante dos serviços 
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. 

§ 4º No processo de instituição das normas de referên-
cia, a ANA: 

I - avaliará as melhores práticas regulatórias do setor, 
ouvidas as entidades encarregadas da regulação e da fis-
calização e as entidades representativas dos Municípios; 

II - realizará consultas e audiências públicas, de forma 
a garantir a transparência e a publicidade dos atos, bem 
como a possibilitar a análise de impacto regulatório das 
normas propostas; e 

III - poderá constituir grupos ou comissões de trabalho 
com a participação das entidades reguladoras e fiscaliza-
doras e das entidades representativas dos Municípios para 
auxiliar na elaboração das referidas normas. 

§ 5º A ANA disponibilizará, em caráter voluntário 
e com sujeição à concordância entre as partes, ação me-
diadora ou arbitral nos conflitos que envolvam titulares, 
agências reguladoras ou prestadores de serviços públicos 
de saneamento básico. 

§ 6º A ANA avaliará o impacto regulatório e o cumpri-
mento das normas de referência de que trata o § 1º deste 
artigo pelos órgãos e pelas entidades responsáveis pela re-
gulação e pela fiscalização dos serviços. 

§ 7º No exercício das competências a que se refere este 
artigo, a ANA zelará pela uniformidade regulatória do 
setor de saneamento básico e pela segurança jurídica na 
prestação e na regulação dos serviços, observado o dispos-
to no inciso IV do § 3º deste artigo. 

§ 8º Para fins do disposto no inciso II do § 1º deste 
artigo, as normas de referência de regulação tarifária esta-
belecerão os mecanismos de subsídios para as populações 
de baixa renda, a fim de possibilitar a universalização dos 
serviços, observado o disposto no art. 31 da Lei nº 11.445, 
de 5 de janeiro de 2007, e, quando couber, o compartilha-
mento dos ganhos de produtividade com os usuários dos 
serviços. 

§ 9º Para fins do disposto no inciso III do § 1º deste 
artigo, as normas de referência regulatórias estabelecerão 
parâmetros e condições para investimentos que permitam 
garantir a manutenção dos níveis de serviços desejados 
durante a vigência dos contratos.

(PL 4.162/2019)

Frederik Kok, associado da cooperativa 
Sicredi Novos Horizontes

Sicredi prevê liberação 
de R$ 22,9 bilhões para 
Plano Safra 2020/2021

Agronegócio

Para reforçar sua forte 
atuação junto ao agronegó-
cio brasileiro, consolidando 
a posição entre os princi-
pais financiadores do setor, 
o Sicredi irá disponibilizar 
mais de R$ 22,9 bilhões em 
crédito rural no Plano Safra 
2020/2021, o que represen-
ta um aumento de 10% em 
relação ao ano-safra ante-
rior. A projeção é que os re-
cursos sejam disponibiliza-
dos para aproximadamente 
227 mil operações.

Desse total, a expecta-
tiva da instituição financei-
ra cooperativa,  que reúne 
mais de 4,5 milhões de as-
sociados, é disponibilizar 
R$ 10,4 bilhões para opera-
ções de custeio, comerciali-
zação, industrialização e in-
vestimento, R$ 5,2 bilhões 
via Programa Nacional de 
Apoio ao Médio Produtor 
Rural (Pronamp) e R$ 4,3 
bilhões via Programa Na-
cional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pro-
naf), além de R$ 3 bilhões 
com recursos direcionados, 
oriundos do Banco Nacional 
do Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES).

“A atuação do Sicredi 
na cadeia do agronegócio 
tem suas raízes na sua fun-
dação, em 1902. Investimos 
incessantemente na oferta 
de crédito e serviços para 
as empresas e produtores 
rurais, contribuindo com a 
sustentabilidade e o desen-
volvimento das economias 
locais. O associado que ob-
tém financiamentos para 
o seu empreendimento no 
campo gera empregos e ren-
da, alimentando o desenvol-
vimento de sua comunida-
de”, afirma Gustavo Freitas, 
diretor executivo de Crédito 
do Banco Cooperativo Si-
credi.

Para produtores rurais 
associados dos estados do 
Paraná, São Paulo e Rio de 
Janeiro, a instituição prevê 
a liberação de mais de R$ 
6,9 bilhões em crédito rural, 
entre custeio e investimen-
to. O montante é aproxima-
damente 18% maior que o 
ofertado na Safra 2019/20. 
A expectativa da instituição 
é gerar mais de 100 mil ope-
rações de crédito, nos três 
estados.

Do total a ser liberado 
nos três estados, cerca de 
R$ 1,6 bilhão será destinado 
ao financiamento realizado 

por meio do Programa Na-
cional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pro-
naf), subdivididos em R$ 
1,2 bilhão para custeio agro-
pecuário e R$ 400 milhões 
em linhas de investimento. 
“Temos grande proximida-
de com o setor. A nossa atu-
ação é voltada para garantir 
desenvolvimento local e 
maior geração de renda no 
campo”, explica o geren-
te de Desenvolvimento de 
Negócios da Central Sicredi 
PR/SP/RJ, Gilson Farias.

No Plano Safra 
2019/2020, os pequenos e 
médios produtores rurais 
estiveram entre os perfis de 
associados mais atendidos 
pela instituição, represen-
tando 80% das operações re-
alizadas. A expectativa é que 
esse patamar seja mantido 
no próximo ciclo. “O coope-
rativismo atua diretamente 
no fomento ao produtor 
rural com compromisso de 
oferecer consultoria e cré-
dito responsável adequado 
às necessidades dos produ-
tores associados”, comenta 
Farias.

O Sicredi já está re-
cebendo as propostas de 
financiamento para o Pla-
no Safra 2020/2021, que 
vai até o final de junho do 
próximo ano. Antes de so-
licitar o crédito, o produtor 
rural associado deve fazer o 
planejamento da próxima 
safra (considerando o que 
vai plantar, qual é a área de 
cultivo e o orçamento neces-
sário com base na análise de 
solo e sob orientação técnica 
quanto ao uso dos insumos 
e os demais serviços que 
serão utilizados). Depois 
disso, munido de todas es-
sas informações, poderá 
procurar a sua agência para 
dar andamento à proposta e 
demais procedimentos para 
aprovação e liberação do 
crédito.

No ano-safra 2019/ 
2020, que ainda não teve 
os dados consolidados, o Si-
credi estima ter liberado R$ 
20,7 bilhões – crescimen-
to de 15% se comparado 
ao ano-safra anterior -, em 
mais de 203 mil operações. 
Desse montante, aproxi-
madamente R$ 2,3 bilhões 
foram concedidos com re-
cursos oriundos do BNDES.

Balanço da safra 
2019/2020 no Sicredi
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Jaguariaíva adotou a tecnologia em salas de aula. 
Foto: Divulgação

Comércio paranaense extremamente afetado com 
os efeitos da pandemia. Foto: AEN/PR

Sengés foi o destaque da região sul. 
Foto: Divulgação

Municípios da região são 
destaque nacional em Educação

Os municípios de Arapoti, 
Jaguariaíva e Sengés entra-
ram em uma seleta lista de 
118 redes de ensino nacionais 
que foram reconhecidas com 
o selo “Educação que faz a 
Diferença” criado pela Inter-
disciplinaridade e Evidências 
no Debate Educacional (Iede) 
em parceria com o Comitê 
Técnico da Educação do Insti-
tuto Rui Barbosa (CTE-IRB). 

O estudo reconhece as 
redes de ensino municipais 
com bons resultados no En-
sino Fundamental. Cada uma 
delas recebe um selo de quali-
dade, de acordo com patamar 
em que se encontra: Excelên-
cia, Bom Percurso ou Desta-
que Estadual. A pesquisa teve 
a participação de todos os 28 

Tribunais de Contas brasilei-
ros com jurisdição na esfera 
municipal.

Sengés, inclusive, foi elei-
ta como o destque da região 
sul e recebeu dois certificados 
com os selos “Bom Percurso” 
e “Destaque da Região Sul”. 
Arapoti e Jaguariaíva, rece-
beram cada uma o selo “Bom 
Percurso”. Em todo o Paraná, 
22 cidades receberam o reco-
nhecimento. O estado ficou 
em segundo lugar no ranking 
nacional, atrás apenas de São 
Paulo que teve 32 redes de en-
sino qualificadas.

As 118 redes reconheci-
das, além dos bons resulta-
dos no Ensino Fundamental, 
atingiram também critérios 
mínimos de qualidade na 

Educação Infantil. Foram 
analisados indicadores como 
aprendizado dos estudantes 
em Língua Portuguesa e Ma-
temática, segundo o Sistema 
de Avaliação da Educação 
Básica (Saeb) 2017; Índice de 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica (Ideb) atual e evo-
lução desde 2005; e taxas de 
aprovação, conforme o Censo 
Escolar.

Para diferenciar as redes, 
foram criados os selos já ci-
tados, Excelência, Bom Per-
curso e Destaque Estadual. 
Todos levam em consideração 
os mesmos indicadores edu-
cacionais, o que os diferencia 
é o nível de exigência, sendo 
Excelência o mais rigoroso de 
todos e, na sequência, Bom 

Percurso.
Dessa forma, é possível 

dizer que as 118 redes reco-
nhecidas buscam garantir a 
aprendizagem da maioria dos 
alunos; esforçam-se para re-
duzir as desigualdades e não 
deixar ninguém para trás; 
trabalham para que todos 
fiquem na escola; e apresen-
tam avanços consistentes na 
aprendizagem dos estudantes 
ao longo dos anos.

“Todos os investimentos 
que temos feito mostram re-
sultados, temos alunos moti-
vados, estrutura adequada e 
professores comprometidos. 
Agradeço a todos que lutam 
por um ensino de qualidade”, 
disse o prefeito de Sengés, 
Nelson Pezinho.

A Câmara Municipal 
aprovou em sessão ex-
traordinária realizada na 
quinta-feira, 02, o projeto 
de lei 18/2020 que congela 
o salário para os cargos de 
prefeito, vice, vereador e 
secretários municipais pe-
los próximos quatro anos. 
O subsídio de prefeito con-
tinuará em R$ 21,1 mil, o de 
vice em R$ 8,3 mil, o de se-
cretários municipais em R$ 
8,6 mil e o de vereadores 
em R$ 6,5 mil.

O vereador Rafael de 
Souza usou as redes sociais 
para esclarecer que, ao con-
trário do que estava sendo 

divulgado em redes sociais, 
os subsídios não tiveram 
reajuste em nenhuma das 
classes. “O texto aprovado 
mantém os salários con-
gelados sem aumento real 
para os próximos quatro 
anos” disse o vereador. A 
matéria seguirá para san-
ção do prefeito José Slobo-
da.

Rafael chegou a apre-
sentar uma emenda ao pro-
jeto propondo uma redução 
de 50% dos subsídios dos 
vereadores, porém foi voto 
vencido. A crise provocada 
pela pandemia da Covid-19 
foi o que motivou os parla-
mentares a apresentarem e 
aprovarem o congelamento.

Câmara aprova 
congelamento de salários 
de prefeito, vice e agentes 
políticos por quatro anos

Política

JAGUARIAÍVA

Sessão presencial da Câmara sem a presença de público. 
Foto: Reprodução

Maioria das empresas paranaenses 
perdeu faturamento na pandemia

Economia

Cerca de 65% das em-
presas instaladas no Paraná 
registraram queda no fatu-
ramento em abril e maio de 
2020, no comparativo com o 
mesmo período do ano pas-
sado. A análise, divulgada 
na sexta-feira, 03 no boletim 
conjuntural das secretarias 
de Fazenda e Planejamento e 
Projetos Estruturantes, leva 
em consideração contribuin-
tes do ICMS que emitiram 
notas fiscais nesse período.

A queda nas vendas foi de 
68% em abril e 59% em maio, 
com a retomada mais vigo-
rosa de algumas atividades 
naquele instante. Nos dois 
meses, entretanto, alguns es-
tabelecimentos registraram 
crescimento nas vendas: 29% 
em abril e 37% em maio, prin-
cipalmente ligados a alguns 
setores como supermercados, 
linha branca e móveis.

Um dos setores mais afe-
tados pela pandemia foi o de 
restaurantes, atividade na 
qual estabelecimentos que 
faturavam de R$ 30 mil (pe-
queno porte) por mês até R$ 
10 milhões (grande porte) re-
gistraram perdas superiores a 
50% no fluxo financeiro – em 
alguns casos, o a queda ultra-
passou 80%.

Setorialmente e na clas-
sificação de porte, apenas 
comércios varejistas com fa-
turamento superior a R$ 10 
milhões apontaram aumento 
nas vendas ou estabilidade 
em abril e maio, em compara-
ção com o mesmo período de 
2019. No entanto, 49% desses 
estabelecimentos apontaram 
perdas de 10% a 80%.

Segundo a Receita Esta-
dual, ainda estão fechados 
4,1 mil estabelecimentos do 
Simples Nacional e 1,5 mil 
do Regime Normal. Durante 
o final de março e o começo 
de abril, no início das restri-
ções de circulação, 37,7 mil 
estabelecimentos da primeira 
categoria e 6,3 mil da segunda 
fecharam momentaneamen-
te. Há expectativa de impacto 
similar nas próximas sema-
nas, devido ao decreto que 
restringe as atividades eco-
nômicas em 134 municípios 
paranaenses.

Regionalmente e na com-
paração da semana de 22 a 
26 de junho com a de 9 a 13 
de março (momento exata-
mente anterior ao início das 
restrições, indicado como 
100% para efeitos de compa-

Atividades

Região

Vendas

CAGED

PIB

ração), Arapongas já atingiu 
pico de normalidade, e Arau-
cária, Pato Branco e Francis-
co Beltrão (98%) chegaram 
em patamar similar. A média 
paranaense é um pouco mais 
baixa, de 94%.

A análise das regionais 
impactadas pelo novo decreto 
do Governo o Estado mostra 
que elas estavam próximas 
de atingir nível anterior da 
pandemia. Toledo, influen-
ciada pelas restrições munici-
pais, estava com 82%, contra 
86% de Foz do Iguaçu e 89% 
da Região Metropolitana de 
Curitiba. Cascavel (94%), Cia-
norte (93%) e a região Norte, 
de Londrina e Cornélio Procó-
pio (93%), estavam dentro da 
média paranaense.

A emissão de notas fiscais 
subiu entre 1º e 28 de junho 
na comparação com maio. 
Foi o melhor período desde o 
começo da crise. O comércio 
atacadista opera em 76,7% do 
nível pré-pandemia, enquan-
to comércio varejista, indús-
tria de alimentos e demais 
atividades manufatureiras 
vêm registrando patamares 
de 85,3%, 93% e 88,1% res-
pectivamente.

Na macrorregião de saúde 
Leste (do Centro-Sul ao Li-
toral, passando por Curitiba, 
Campos Gerais e Região Me-
tropolitana), o funcionamen-
to da indústria de alimentos 
alcançou em junho 94,1% e 

da indústria em geral 84,8%, 
mesmo patamar do comércio 
varejista. O comércio ataca-
dista ainda apresenta a varia-
ção mais baixa, de 76,5%.

Segundo o boletim con-
juntural, as vendas nos super-
mercados variaram dentro de 
uma margem de normalidade 
desde março e as farmácias 
registraram leve queda, en-
quanto restaurantes e lancho-
netes atingiram 50% de ven-
das apenas em uma semana 
do mês de junho.

Alguns setores estão com 
padrão de comércio superior 
inclusive a março nos últimos 
15 dias, como linha branca; 
televisores; telefone celular; 
móveis; colchões; e ilumina-
ção. Outras atividades apon-
tam para manutenção das 
vendas em abril e maio, como 
materiais de construção e fer-
ragens; áudio, vídeo e eletro-
domésticos; e informática e 
telefonia.

A análise mostra vendas 
fracas nas últimas semanas 
em vestuário e acessórios; 
cama, mesa e banho; e cal-
çados. Os setores de bebidas 
(alcoólicas e não alcoólicas) e 
de alimentação (carnes, pei-
xes, frutos do mar, frutas, ver-
duras, raízes, mel, laticínios, 
ovos, café, farinha, sementes 
e cereais) registraram volume 
de vendas estável ao longo 
dos últimos três meses.

O setor automotivo man-
tém trajetória irregular. As 
vendas de caminhões e ônibus 
cresceram nas últimas três se-

manas e atingiram patamar 
superior a março, enquanto o 
comércio de motocicletas re-
gistra evolução constante em 
junho, mas ainda em estágio 
inferior, com 76% de norma-
lidade. As vendas de carros 
aumentaram em junho.

O boletim também traz 
dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-
dos (Caged), do Ministério 
da Economia. Entre mar-
ço e maio foram cortados 
94.450 vínculos com cartei-
ra assinada no Estado, com 
impacto mais relevante no 
setor de serviços (-47.326), 
comércio (-25.565) e indús-
tria (-21.286). Regionalmen-
te, o Leste acumulou a perda 
de 58.743 vagas.

Apenas em maio o Paraná 
perdeu 23.856 empregos e o 
resultado acumulado do ano 
já é e 47.696 empregos a me-
nos. Mesmo assim, o Estado 
registrou menos demissões 
do que Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina ao longo de 
2020.

O boletim ainda traz uma 
projeção do Produto Interno 
Bruto (PIB) do País em 2020, 
com base nos dados divul-
gados pelo Banco Central. A 
expectativa mais recente é de 
queda de pelo menos 6,5% 
no acumulado dos quatro 
trimestres, manutenção da 
recessão em 2021 (-1,2%) e 
crescimento a partir de 2022 
(3,5%).
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Rotary Arapoti realiza posse 
virtual da nova diretoria

Em um ano, preço da gasolina cai 11% no Brasil

Social

Queda

Em reunião virtual rea-
lizada na noite desta quinta-
-feira, 02, o Rotary Club deu 
posse a nova diretoria para 
o mandato 2020/2021. O 
novo presidente da entida-
de será o rotariano Helinton 
Yuzawa, que terá como vice-
-presidente Marilda Tabor 
Carneiro. A posse online 
teve a participação do Go-
vernador do Distrito 4710, 
Ricardo Slomski.

A cerminônia teve a 
apresentação dos trabalhos 
realizados pelo Rotary no 
mandato 2019/2020 co-
ordenado pelo presidente 
Mauro Costa. A diretoria 
ainda contará com Deolices 
Biavati como tesoureiro, 
Mauro Endo como segun-
do tesoureiro, Nair Biavati 
como secretária e Marciana 
Guimarães como segunda 
secretária. O ex-presidente 
Mauro será o novo Secretá-
rio-Executivo.

O preço médio da ga-
solina comum no Brasil 
caiu 11% entre junho de 
2019 e junho de 2020. É o 
que aponta o levantamen-
to feito pela ValeCard, 
empresa especializada em 
soluções de gestão de fro-
tas. Em junho, após cinco 
meses de queda, o com-
bustível ficou 3,23% mais 
caro, com preço médio de 
R$ 4,14 por litro. No mês 
anterior, o valor médio co-
brado nos postos do país 
foi de R$ 4,01, o menor 
preço registrado nos úl-
timos 12 meses. Em com-
paração com o valor mé-
dio de janeiro (R$ 4,762), 
preço mais alto deste ano, 
a queda foi de 13,06%. 

A gasolina ficou mais 
barata, sobretudo, pela 
crise causada pela pande-
mia do novo coronavírus 
no mundo, que diminuiu 
a circulação de veículos 
no Brasil. Antes disso, 
porém, os preços já so-
friam impactos da guerra 
do petróleo travada entre 
Arábia Saudita e Rússia a 
partir de março.

Em junho, o único es-
tado que registrou queda 
no valor cobrado pelo li-
tro da gasolina foi o Ama-
pá, com redução de 4,81%. 
Enquanto isso, o Distrito 
Federal registrou a maior 
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Novo presidente Heliton Yuzawa assume o 
mandato 2020/2021. Foto: Divulgação

alta no período: o com-
bustível ficou 7,88% mais 
caro entre maio e junho.

Obtidos por meio do 
registro das transações 
realizadas em maio com 
o cartão de abastecimen-
to da ValeCard em cerca 
de 20 mil estabelecimen-
tos credenciados, os da-
dos mostram que Belém 
(PA), Rio de Janeiro (RJ) 
e Rio Branco (AC) têm os 
preços mais altos entre as 
capitais. As capitais com 
preços mais baixos são 
Curitiba (PR), João Pes-
soa (PB) e Vitória (ES).  

No comparativo en-
tre os meses de junho de 

2020 e mesmo período 
de 2019, todos os estados 
brasileiros registraram 
quedas nos preços do litro 
da gasolina. O recordista 
em redução foi o Amapá, 

com o litro cotado 18,4% 
a menos entre junho de 
2019 e junho deste ano, 
seguido por Paraná (que-
da de 14,15%) e Goiás 
(13,81%).
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Eleições municipais são confirmadas para 15 de novembro
Política

O Plenário da Câma-
ra dos Deputados aprovou 
na última quarta-feira, 1º, 
em dois turnos, a Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) nº 18/2020, que de-
termina o adiamento das 
Eleições Municipais deste 
ano em razão da pandemia 
provocada pelo novo coro-
navírus.

O texto foi aprovado por 
402 votos a 90 no primeiro 
turno e 407 a 70 no segun-
do, fixando as datas de 15 de 
novembro e 29 de novembro 
para os dois turnos de vo-
tação para eleger prefeitos 
e vereadores em 5.568 mu-
nicípios do país. Segundo 
o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, o texto será 
promulgado pelo Congresso 
Nacional nesta quinta-feira 
(2), às 10h.

Nos últimos meses, o 
presidente do TSE, minis-
tro Luís Roberto Barroso, 
conversou com médicos 
infectologistas, epidemiolo-
gistas, biólogos e físicos para 
orientar o posicionamento 
do TSE quanto às datas em 
que se realizarão as eleições 
deste ano e o seu possível 
adiamento.

Além disso, conversou 
com parlamentares para se 

chegar a um acordo sobre o 
adiamento e definir a ado-
ção de novos protocolos no 
dia da votação. “Temos de 
colocar a saúde da popula-
ção na frente dos interesses 
políticos mais imediatos. O 
adiamento não era uma von-
tade política do TSE, mas o 
encaminhamento do enten-
dimento uníssono de todos 
os médicos e cientistas que 
pudemos ouvir. Foi uma 
pauta que se impôs à Justi-
ça Eleitoral, tendo em vista 
a crise sanitária que o Bra-
sil vive nos últimos meses”, 
afirmou o ministro.

A emenda aprovada es-
tabelece que o TSE fará as 
adequações das resoluções 
que disciplinam o proces-
so eleitoral de 2020, como 
ajustes nas normas referen-
tes aos prazos para fiscaliza-
ção e acompanhamento dos 
programas de computador 
utilizados nas urnas eletrô-
nicas para os processos de 
votação, apuração e totali-
zação. Também deverão ser 
feitas atualizações nos pro-
cedimentos relativos a todas 
as fases do processo de vota-
ção e apuração das eleições e 
processamento eletrônico da 
totalização dos resultados, 
para adequá-los ao novo ca-
lendário eleitoral.

Além disso, a emenda 
permite ao TSE fazer mu-
danças nas regras relativas à 
recepção dos votos, justifica-
tivas, auditoria e fiscalização 
no dia da eleição, inclusive 
quanto ao horário de funcio-
namento das seções eleito-
rais e à distribuição dos elei-
tores no período, de maneira 
a propiciar segurança sani-

tária a todos os participantes 
do processo eleitoral.

A emenda constitucional 
também confere ao Tribunal 
a prerrogativa de definir os 
horários de funcionamento 
das sessões eleitorais e even-
tuais medidas de distribui-
ção dos eleitores nas sessões 
para minimizar os riscos de 
aglomeração nos dias de vo-
tação.

Também cabe ao TSE so-
licitar ao Congresso Nacio-
nal a marcação, via decreto 
legislativo, de datas alterna-
tivas de votação em municí-
pios cuja situação sanitária 

aponte riscos aos eleitores. A 
data-limite para a realização 
das votações, nesses casos, 
será 27 de dezembro.

Com a aprovação da 
emenda, fica estabelecida a 
prorrogação de diversas da-
tas do calendário eleitoral, 
por exemplo, que as conven-
ções partidárias, que aconte-
ceriam de 20 de julho a 5 de 
agosto, passam para o perí-
odo que vai de 31 de agosto 
a 16 de setembro. Já o prazo 
para o registro de candida-
turas, que acabaria em 15 de 
agosto, passou para 26 de 
setembro.

Os partidos políticos, por 
sua vez, ficam autorizados a 
realizar, por meio virtual, in-
dependentemente de qual-
quer disposição estatutária, 
convenções ou reuniões para 
a escolha de candidatos e 
formalização de coligações, 
bem como para a definição 
dos critérios de distribuição 
dos recursos do Fundo Es-
pecial de Financiamento de 
Campanha (FEFC).

Já a prestação de contas 
dos candidatos (relativas ao 
primeiro e ao segundo tur-
nos) deve ser apresentada 
até 15 de dezembro à Jus-
tiça Eleitoral, que, por sua 
vez, deverá publicar a deci-
são dos julgamentos até o 
dia 12 de fevereiro de 2021. 
A diplomação dos candida-
tos eleitos deve ocorrer até 
o dia 18 de dezembro em 
todo o país. A data da posse 
dos eleitos (1º de janeiro de 

2021) permanece inalterada.
A PEC aprovada tam-

bém estabelece que outros 
prazos eleitorais que não 
tenham transcorrido na data 
da promulgação da propos-
ta devem contabilizar para 
seus efeitos o adiamento das 
eleições, como é o caso das 
datas-limite para desincom-
patibilização, que deverão 
ter como referência os novos 
dias de realização das vota-
ções.

O TSE vai se dedicar a 
atualizar a resolução do calen-
dário eleitoral, ou seja, a ofi-
cialização das novas datas do 
processo eleitoral. A expecta-
tiva é de que isso seja analisa-
do pelo plenário da Corte em 
agosto, após o recesso.

Os atos de propaganda 
eleitoral não poderão ser 
limitados pela legislação 
municipal nem pela Justiça 
Eleitoral, salvo se a decisão 
estiver fundamentada em 
prévio parecer técnico emi-
tido por autoridade sanitária 
estadual ou nacional.

No segundo semestre 
de 2020, poderá apenas 
ser realizada publicidade 
institucional de atos e cam-
panhas de órgãos públicos 
municipais e suas respecti-
vas entidades da adminis-
tração indireta destinada ao 
enfrentamento da pandemia 
da Covid-19 e à orientação à 
população quanto aos servi-
ços públicos e outros temas 
afetados pela pandemia.

TSE e 
Congresso Nacional

Convenções e 
propaganda eleitoral

Adequação de normas

Novas datas
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Arapoti recebeu 4 respiradores do Ministério da Saúde
Combate ao coronavírus

No último domingo, 28, 
o Hospital Municipal 18 de 
dezembro recebeu quatros 
respiradores provenientes 
do Ministério da Saúde. 
São dois respiradores mó-
veis para serem usados em 
transporte de pacientes na 
ambulância e dois fixos para 
serem utilizados no próprio 
hospital.

A boa notícia para o 
município chegou no dia de 
ontem (sábado), com o con-
tato de representantes do 
Ministério informando que 
a cidade havia sido contem-
plada com os equipamentos 
e que eles seriam entregues 
neste domingo.

Segundo a Secretaria de 
Saúde, a conquista destes 
respiradores foi um esforço 
iniciado no começo da pan-
demia da Covid-19 quando 

o Município solicitou os 
equipamentos ao Governo 
Federal. “Inicialmente nos 
foi informado que esses 
respiradores seriam desti-
nados a cidades de maior 
porte. E para nós foi uma 
grata surpresa receber essa 
comunicação do Ministério 
de que a cidade foi contem-
plada” disse o Secretário 
Municipal de Saúde, Márcio 
Martins.

A Prefeita Nerilda Penna 
estava exultante com a con-
quista. “Que benção, obri-
gado Senhor nosso Deus. 
Chegaram os respiradores. 
Esperamos não precisar 
usar, mas se for preciso , 
estão aí” disse Nerilda, atra-
vés das redes sociais. O va-
lor dos equipamentos é de 
aproximadamente R$ 200 
mil, de acordo com projeção 
da Secretaria Municipal de 
Saúde.
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 São dois respiradores fixos e dois móveis para transporte 
em ambulância. Foto: Divulgação

O investimento total dos equipamentos gira em 
trono de R$ 200 mil. Foto: Divulgação

Inspirado numa iniciativa 
italiana, o Movimento Respi-
rar da Sicredi Novos Horizon-
tes PR/SP, transforma másca-
ras de mergulho em máscaras 
respiratórias, visando oferecer 
suporte para pacientes que 
têm síndrome respiratória gra-
ve por infecção da Covid-19. 
Esses equipamentos possuem 
regulagem e podem ser aco-
plados aos cilindros de oxigê-
nio, garantindo maior prote-
ção no internamento e durante 
o transporte. Além disso, as 
máscaras podem reduzir em 

até 40% a necessidade de as 
pessoas precisarem utilizar um 
respirador.

Diante do crescimento no 
número de contaminados, os 
hospitais e leitos de UTI estão 
cada vez mais cheios e com di-
ficuldade em suprir a demanda 
de suporte respiratório aos pa-
cientes. Nesse cenário, é cada 
vez mais necessário iniciativas 
que visam incentivar a soli-
dariedade. Consciente da sua 
responsabilidade social, a co-
operativa realizou um investi-
mento de R$ 80 mil na compra 

de 50 máscaras respiradoras, 
3,5 mil máscaras protetoras e 
50 unidades de dispenser de 
álcool em gel, com o objetivo 
de colaborar com os hospitais.

Segundo dados do Info-
Gripe, são mais de 315 mil in-
ternações de janeiro a junho de 
2020, relacionadas à Covid-19 
e síndrome respiratória aguda 
grave. Além disso, análises da 
Fiocruz, realizadas entre os 
dias 7 e 13 de junho, demons-
tram que 13% dos pacientes 
infectados pelo novo corona-
vírus precisam ser internados, 

Máscaras de mergulho são adaptadas 
para ajudar vítimas da Covid-19

Confira o boletim epidemiológico da 
Covid-19 de Arapoti e Jaguariaíva

Pandemia

Em sessão virtual rea-
lizada na noite desta quar-
ta-feira, 1º, da Câmara 
Municipal, o vereador Jean 
Carlos Klichowski apresen-
tou proposição ao Poder 
Executivo solicitando a tes-
tagem em massa no municí-
pio para identificar e isolar 
pacientes com a Covid-19.

A sugestão inicial, se-
gundo o vereador, seria 
testar os profissionais da 
saúde que estão na linha de 
frente do combate ao novo 
coronavírus, estendendo, 
na sequência, às pessoas 
dos grupos de risco e aos 

bairros com maior índice 
de contaminação.

“O ideal era testar uma 
pessoa por residência, caso 
se identifique algum positi-
vo testariam-se os demais 
familiares. Espero que a 
prefeita atenda o nosso 
pedido já que o município 
tem recebido recursos via 
Governo Federal para aju-
da no combate ao Covid-19 
em nossa cidade” afirmou 
Jean.

A proposta foi aprova-
da pelos demais parlamen-
tares e será encaminhada 
para a prefeita Nerilda Pen-
na que decidirá se acata ou 
não a sugestão do vereador.

Vereador pede testagem 
em massa para detecção 
da Covid-19 em Arapoti

Saúde

A indicação apresentada pelo vereador Jean será apreciada 
pela prefeita Nerilda. Foto: Reprodução

Jaguariaíva foi um dos municípios 
beneficiados com os equipamentos

Máscaras foram adaptadas para serem 
ligadas a tubos de oxigênio
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sendo 30% em UTI, por causa 
dos problemas respiratórios. 
Os dados ressaltam a impor-
tância do suporte em apare-
lhos e reforçam o pensamento 
do presidente da Sicredi Novos 
Horizontes PR/SP, Luciano 
Dias Carneiro Kluppel. “Por 
meio de uma ação como essa, 
podemos minimizar a carência 
de aparelhos nos hospitais lo-
cais. A atuação da cooperativa 
é sempre voltada à comunida-
de e interligada com as cida-
des da área de atuação. Dessa 
forma, buscamos auxiliar o 
desenvolvimento da região”, 
afirma.

A distribuição das másca-
ras e aparelhos para dispenser 
de álcool em gel é realizada 
proporcionalmente ao número 
populacional das cidades. Fo-
ram escolhidos municípios da 
área de atuação da cooperati-
va. No Paraná, as cidades são: 
Arapoti, Jaguariaíva e Sengés. 
Já no estado de São Paulo as 
doações são feitas em Barão de 
Antonina, Buri, Capão Bonito, 
Fartura, Itapeva, Itararé, Ri-
versul e Taquarituba.
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As Comissões de Saúde 
e de Acompanhamento ao 
COVID-19 apresentaram 
nesta quarta-feira (1º) re-
querimento de convocação 
do Secretário Municipal de 
Saúde, Márcio Martins, e 
das chefes de divisão e se-
ções ligadas diretamente 
ao combate do COVID-19, 
para participar de reunião 
virtual todas às terças-fei-
ras, às 15h, enquanto durar 
a pandemia.

A reunião irá debater a 
evolução do COVID-19 no 
município, além de avaliar 
as ações tomadas e propor 
novas medidas para conter 
o avanço da contaminação 

no município. Os verea-
dores que subscrevem a 
proposição, Divair da Sil-
va (PV), Jean Klichowski 
(Solidariedade), Ricardo 
Rodrigues Pedroso (Soli-
dariedade) e Victor Bron-
dani (PSDB) ressaltam que 
os debates devem durar no 
máximo 30 minutos e que 
serão transmitidos em tem-
po real pelo Youtube (Canal 
da Câmara Municipal) e 
pelo site oficial (cmarapoti.
pr.gov.br). 

“Em um mês o municí-
pio de Arapoti, que não ti-
nha nenhum caso confirma-
do, ultrapassou a barreira 
dos 100 casos confirmados. 
Em números absolutos, 
estamos entre os primei-

A Unidade do Materno 
Infantil foi transformada em 
Centro de Referência para 
atendimento de pessoas com 
sintomas respiratórios e Sín-
drome Gripal, causadas ou 
não por COVID-19. Com isso, 
pacientes que procurarem 
atendimento nas Unidades 
Básicas de Saúde serão aco-
lhidos, triados e encaminha-
dos para o Centro de Refe-
rência.

Pessoas com sintomas 
respiratórios ou Síndrome 
Gripal, devem procurar a 
Unidade Materno Infantil, 
das 07h30min às 11h30min 
e das 13h às 17h, para o aten-
dimento inicial. Ali será feita 
a avaliação do paciente e, se 
necessária, a coleta de exa-
mes, como o teste rápido e o 
PCR, seguindo o protocolo do 
Ministério da Saúde.

Caso não seja identificado 
quadro de Síndrome Respira-
tória Aguda Grave (SRAG), o 
paciente será orientado quan-
to à necessidade de permane-

cer em isolamento domiciliar 
até o fim dos sintomas. Os ca-
sos de síndromes gripais sem 
complicações ou sem condi-
ções clínicas de risco serão 
conduzidos pela equipe de 
saúde do Centro de Referên-
cia e acompanhados ao longo 
do curso da doença.

Será realizado o moni-
toramento dos pacientes 
durante todo o cuidado do-
méstico, até o fim do período 
de isolamento. A revisão dos 
sintomas e o seguimento da 
evolução do quadro devem 
ser realizados por um pro-
fissional da Atenção Primá-
ria à Saúde (a cada 24 horas 
em pessoas com mais de 60 
anos e portadores de condi-
ções clínicas de risco e a cada 
48 horas nos demais). Esse 
acompanhamento se dará 
até 14 dias após o início dos 
sintomas ou até que a pessoa 
esteja assintomática.

Se caracterizada a SRAG, 
o paciente será direcionado 
ao Hospital 18 de dezembro 
para estabilização e encami-
nhamento aos serviços de 
urgência/emergência ou hos-
pitalares.

Câmara convoca Secretário e equipe da Saúde 
para esclarecer combate a Covid-19 em Arapoti

Materno Infantil é transformado em centro de 
referência para atendimento da Covid-19

Política Arapoti

ARAPOTI

ARAPOTI

ros lugares no ranking de 
casos de coronavírus na 3ª 
Regional de Saúde (Ponta 
Grossa) e na 19ª Regional 
de Saúde (Norte Pioneiro)”, 
justificaram os autores da 
convocação.

“O objetivo desta reu-
nião pública é criar um ca-
nal oficial e permanente de 
informação sobre a situação 
da pandemia no município, 
com recomendações e atu-
alizações do cenário local”.

Fiscais observam o cumprimento das normas 
estabelecidas em decretos. Foto: Divulgação

Maior ocorrência registrada foi a do uso incorreto 
da máscara ou sem ela. Foto: Divulgação

Vigilância Sanitária já realizou mais de mil 
ações relacionadas à prevenção da Covid-19

ORAÇÃO DOS AFLITOS

Saúde

Desde do início da pan-
demia da Covid-19, o mu-
nicípio tem buscado agir 
com rapidez na contenção 
da propagação do novo co-
ronavírus. Entre as recen-
tes ações da Vigilância Sa-
nitária, está a contratação 
de fiscais para verificação 
“in loco” das ocorrências 
de irregularidades e infra-
ções às normas previstas 
nos decretos municipais. 
Somente na última sema-
na de fiscalização foram 
realizadas mais de 1.847 
ações relacionadas à Co-
vid-19.

A maioria das infra-
ções detectadas – 1.410, 
foi relativa ao uso de más-

cara. O item, que pode ser 
de tecido e feita em casa, 
e também foi distribuí-
do gratuitamente pelos 
CRAS,  é obrigatório em 
todo o Paraná por ser um 
aliado na proteção. A fis-
calização em Jaguariaíva 
detectou contudo que vá-
rios cidadãos ignoravam 
a necessidade do uso ou 
usavam de forma errada 
a máscara, como embaixo 
do queixo ou sem a co-
bertura do nariz. O bairro 
mais recorrente foi o Pri-
mavera. 

Também foram feitas 
vistorias em empresas 
para orientações e verifi-
cação de denúncias, que 
nos últimos dias somaram 
107. Através dessas de-

núncias foram verificadas, 
por exemplo, 56 possíveis 
situações de eventos par-
ticulares, como churras-
cos e festas, sendo que a 
maioria tratava-se de som 
alto e com reunião de me-
nos de seis pessoas, desca-
racterizando a aglomera-
ção. Houve atendimento 
ainda de quatro reclama-
ções relacionadas ao não 
cumprimento de isola-
mento de pessoas confir-
madas ou com suspeita de 
Covid-19. 

Segundo a coorde-
nadora da Vigilância em 
Saúde, Gisele Marins, e o 
coordenador dos fiscais 
de saneamento, Bruno Vi-
nícius Kojo Vieira,  de 22 
a 28 de junho, conforme 

legislação vigente, os pro-
cedimentos foram mais 
voltados à orientação da 
população e responsáveis 
pelo comércio e serviços. 
Com isso, as denúncias re-
cebidas no período quanto 
ao descumprimento das 
normas sanitárias resulta-
ram em termos de notifi-
cação. 

A Vigilância Sanitária 
comunica que na sequên-
cia poderão ser aplicadas 
multas para descumpri-
mento das medidas de 
contenção da Covid-19. As 
denúncias continuam sen-
do recebidas até 22 horas 
pelo (43) 99806-5537. 
Após este horário elas po-
dem ser feitas à Polícia 
Militar.

Aflita se viu a Virgem aos pés da cruz. Aflita me vejo.
Valei-me, mãe de Jesus. Confio em Deus com todas 

as minhas forças
e, por isso, peço que ilumine meus caminhos.
Concedei-me a graça que tanto desejo! (Faça o pe-

dido).
Mande publicar no 3o. dia e observe o que aconte-

cerá no 4o. dia.
                                                                             D.N.P.

JAGUARIAÍVA

Sessão virtual da Câmara Municipal de Arapoti definiu 
convocação do Secretário e equipe. Foto: Divulgação

Atendimento será centralizado na unidade que funciona 
nos fundos do hospital. Foto: Divulgação

Atendimento
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Novas determinações valem até o próximo dia 19 de julho. 
Foto: Divulgação

Comércio volta a funcionar em horário normal em Jaguariaíva

Cooperativas promovem ações de 
solidariedade no dia de cooperar

Em razão da desa-
celeração dos casos de 
contaminação pelo novo 
coronavírus, o prefeito 
José Sloboda anunciou 
a flexibilização dos ho-
rários de funcionamento 
do comércio local a partir 
desta sexta, 3, mantendo 
as regras sanitárias e de 
distanciamento social. 

Até a quinta-feira, 2, 
o horário de atendimento 
foi diminuído no comér-
cio em geral. Supermer-
cados, por exemplo, que 
registraram o maior nú-
mero de aglomerações,a-
tendiam inicialmente até 
às 16h e depois até 19 ho-
ras, e as lojas fechavam 
às16h,   conforme   restri-
ções   anunciadas no dia 
16   de   junho,   a   partir   
dos   decretos municipais 
208/2020 e 195/2020. 
Nos finais de semana, 
salvo em exceções, como 
os postos de combustí-
veis, o comércio esteve 
fechado para o público, 
incluindo os supermer-
cados.

O novo decreto foi pu-
blicado no Diário Oficial 
do município na quinta-
-feira, 2, e restabelece, 
até 19 de julho, os horá-
rios  normais  de funcio-
namento do  comércio 
em Jaguariaíva, sendo 
obrigatório o fechamento 
entre as 22h e 6h de se-
gunda a sexta-feira, e aos 
sábados a partir das  13h. 
A exceção  é para  farmá-
cias e drogarias, as quais 
têm regramento específi-
co regido pela Lei Muni-
cipal número 2675/2017, 
serviços de alimenta-
ção, açougues,mercados,   
mercearias   e   padarias,   
as   quais   poderão   fun-
cionar   inclusive   aos sá-
bados até 22h. 

Aos domingos po-
dem atender somente as  
farmácias  de plantão e 
postos de combustíveis, 
exceto as lojas de conve-
niência. Na modalidade 
delivery, os   estabeleci-
mentos comerciais de gê-
nero alimentício poderão 
estender suas  atividades 
até às 23h30, de segunda 
a domingo até  23:30h. 

Menos contaminação

As indústrias em geral, a 
construção civil e o ser-
viço funerário, poderão 
manterseus horários nor-
mais de funcionamento. 

Permanece proibido o 
funcionamento de bares, 
botequins, tabacarias, 
casas noturnas, chope-
rias e afins. Igrejas po-
dem celebrar cultos ou 
missas somente online, 
sendo autorizadas ainda 
a fazer o atendimento in-
dividual e escalonado dos 
fiéis. Bancos e casas loté-
ricas seguem horário de-
terminado por legislação 
federal. Permanecem as 
restrições de circulação 
de maiores de 60 anos e 
menores de 12anos   (gru-
po   de   risco),   confor-
me   decreto   178/2020. 
Continua proibida ainda 
a aglomeração de mais 
de seis pessoas em quais-
quer ambientes, even-
tos, comemorações, fes-
tas, reunião de amigos e 
congêneres. A multa em  
caso   de   descumprimen-
to é de R$ 10  mil reais,  
a   ser   aplicada   ao or-
ganizador   do   evento/
reunião   ou   na   falta   
de   indicação   deste,   ao 
proprietário/possuidor 
do imóvel onde ocorrer a 
aglomeração.

Com as medidas res-
tritivas que impactaram 
na circulação de   pes-
soas   nos   últimos   15   
dias   e   também   com   
a   atuação   dos   fiscais   
desaneamento, o número 
de novos infectados re-
duziu no período.  Foram 
menos de 20 novos casos 

JAGUARIAÍVA
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no período,  contra quase 
40 nas últimas semanas 
antes das restrições   de   
atendimento   ao   público   
no   comércio. 

Uma paciente morreu 
pela Covid-19 em Jagua-
riaíva e 61 pessoas tive-
ram altas por cura des-
de o início da pandemia. 

Conforme boletim da 
Secretaria Municipal de 
Saúde (Semus) do dia 2, 
são 34 casos ativos, sen-
do 33 em isolamento do-
miciliar e um paciente in-
ternado. Casos suspeitos 
são 57, dentre os quais 18 
aguardam resultado de 
exameslaboratoriais.

O prefeito José Slo-
boda observa que embo-
ra os contágios tenham 
diminuído, é importante 
que a população continue 
se cuidando, respeitando 
as orientações de segu-
rança sanitária contra o 
novo coronavírus e evi-
tando aglomerações.

As cooperativas Sicredi 
Novos Horizontes, Capal 
Agroindustrial e Ceral/Co-
operativa de Infraestrutura 
promoveram o bem comum 
a mais uma entidade neste 
“Dia C – Dia de Cooperar”. 
O jardim da CASA LAR, 
que é uma unidade de aco-
lhimento de menores, foi 
revitalizado e ganhou um 
colorido especial.

A Sicredi Novos Hori-
zontes PR/SP fez parte des-
sa grande corrente de coo-
peração. As doze agências e 
a sede regional organizaram 
no mês de junho a campa-
nha do Agasalho e arreca-
daram centenas de kg de 
roupas, cobertores e fraldas 
geriátricas. O sucesso da 
campanha contou com aju-
da de empresas e a comuni-
dade em geral. Várias enti-
dades foram beneficiadas.


