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FOLHA PARANAENSE O Jornal dos 
Campos Gerais e 

Norte Pioneiro

R$ 2,00

Em um ano, coronavírus infectou 
6,5% da população paranaense

Até esta segunda-feira, 15, 
Jaguariaíva já tinha 5,44% da 
população contaminada (1.907 
casos) e Arapoti 6,43% da 
população (1.822 casos) Infectada, 
desde o início da pandemia.

Inscreva-se agora no vestibular e garanta 
100% de desconto na taxa de matrícula!

https://fatifajar.com.br/vestibular

Aproveite esta oportunidade e prepare-se para 
as mudanças com a melhor: Faça FATIFAJAR!

Para mais informações, entre em 
contato pelos telefone: (43) 3535 2869.

Vestibular FatiFajar com inscrições 
e matrículas abertas
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Campanha do Sicredi vai 
distribuir R$ 2,5 milhões 
em prêmios

Soja ocupa 1/4 do território 
do Estado do Paraná

Fiscalização aplica multas e 
interdita estabelecimento 

Jumper oferece cursos para 
quem quer abrir próprio negócio

Butantan envia mais 3,3 milhões 
de doses de vacina ao governo

Congresso promulga emenda para 
pagamento de auxílio emergencial

Entre já para a 
Faculdade!

LOCKDOWN PARANÁ

Arapoti e Jaguariaíva começam a 
vacinar idosos abaixo de 80 anos

Morte de jovem por afogamento 
causa comoção em Jaguariaíva
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Direito Vivo

LOCKDOWN PARANÁ
O Estado do Paraná emitiu o Decreto nº 6983/2021, no sentido de permitir o funcio-

namento de atividades essenciais com restrição e de impedir a abertura de atividades não 
essenciais (lockdown).

A justificativa seria a ocupação de leitos de UTI em 94% e que o índice da taxa de trans-
missão acima da média, juntamente com falta de recursos humanos e material para novos 
leitos de UTI, o que ensejaria medidas restritivas de caráter obrigatório, do dia 27.02.2021 
até o dia 08.03.2021.

Porém, consultando o relatório epidemiológico da Secretaria de Saúde do Paraná do 
dia 28.02.2021, consta UMA ÚNICA REGIONAL DE SAÚDE COM BANDEIRA VERME-
LHA!!!:

Como também apenas 9 Regionais de Saúde pouco acima da média estadual de infec-
ção por habitantes.

Também é de estranhar em demasia que o referido Decreto não foi antecedido de ne-
nhuma medida de toque de recolher e lei seca em âmbito estadual, como também não 
houve nenhum fechamento de estabelecimentos comerciais nos domingos em âmbito es-
tadual.

Quer dizer, ao invés de efetuar o impedimento de atividades não essenciais de forma 
gradativa, o Governo do Estado optou pela forma abrupta e desfundamentada.

Aliás, em casos por semana no Paraná, em Dezembro/2020 e em Janeiro/2021 hou-
ve 4 semanas com mais casos do que em Fevereiro de 2021 e que não geraram nenhum 
lockdown.

Ou seja, a redução de novos casos de infecção de COVID-19 independe de lockdown 
e sim de campanhas de educação, medidas de higiene e fiscalização de distanciamento 
social, como inclusive já asseverou taxativamente o Conselho Regional de Medicina do 
Distrito Federal (http://www.crmdf.org.br/index.php?option=com_content&view=arti-
cle&id=22022:2021-03-01-17-51-55&catid=3) 

Ou seja, a omissão do Governo de Estado em praticar políticas de saúde público no 
âmbito estadual em Dezembro e Janeiro desencadearam o leve aumento de casos em feve-
reiro, sem estar acima da média dos meses anteriores.

Por exemplo, a taxa de ocupação de leitos exclusivos de UTI COVID não é muito maior 
do que em Dezembro e Janeiro, com aumento de 14 pontos percentuais, isso contando 
com o enorme apoio da omissão do Governo do Estado do Paraná em causar o aumento 
de casos.

Não podemos esquecer também que o Estado do Paraná declarou que “Paraná ativa 
mais 258 leitos para atendimento da Covid , 26/02/2021 - 17:20, O governador Carlos 
Massa Ratinho Junior afirmou nesta sexta-feira (26) que o Governo do Paraná ativará até 
o próximo dia 1º de março novos leitos para atendimento exclusivo da Covid-19, chegan-
do a 258 em apenas uma semana”( https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Parana-ativa-
-mais-258-leitos-para-atendimento-da-Covid)

Quer dizer, preferiu-se permanecer inerte em Dezembro e Janeiro e depois aplicou-se 
um Lockdown em Fevereiro para justificar na falta de profissionais de saúde e equipamen-
tos médicos, e ao mesmo tempo declarou-se a abertura simultânea de 258 leitos novos 
para Covid.

Portanto, o Decreto Estadual nº 6983/2021 está dissociado da sua fundamentação, 
o que caracteriza violação ao princípio da motivação dos atos administrativos por vício 
de fundamentação, além de ofender a liberdade de ir e vir, o livre comércio e a segurança 
jurídica dos cidadãos e empresas.

Butantan envia mais 3,3 milhões 
de doses de vacina ao governo

Boletim Epidemiológico 
de Jaguariaíva

Boletim Epidemiológico 
de Arapoti

Paraná registra mais 
2.136 casos da Covid-19 

e 41 mortes nesta segunda

O Instituto Butantan en-
tregou nesta segunda-feira 
(15) ao Ministério da Saúde 
mais 3,3 milhões de doses 
da vacina contra o novo co-
ronavírus. Ao todo, já foram 
fornecidos 20,6 milhões de 
doses do imunizante Co-
ronaVac, desenvolvido em 
parceria com laboratório 
chinês Sinovac, para serem 
distribuídas a todas as re-
giões do país, por meio do 
Programa Nacional de Imu-
nizações.

Pelo cronograma apre-
sentado pelo Butantan, na 
próxima quarta-feira (17), 
deve ser enviada mais uma 
remessa com 2 milhões de 
vacinas e, até o fim do mês, 
o instituto prevê fornecer 

A Secretaria de Estado 
da Saúde divulgou nesta se-
gunda-feira (15) mais 2.136 
casos e 41 óbitos em decor-
rência da infecção causada 
pelo novo coronavírus. Os 
dados acumulados do mo-
nitoramento da Covid-19 
mostram que o Paraná 
soma 758.740 casos e 13.519 
mortes em decorrência da 
doença.

Em Arapoti, seis novos 
pacientes foram diagnosti-
cados com a doença. O mu-
nicípio totaliza 1.822 con-
firmados desde o início da 
pandemia e teve 24 óbitos. 
Já em Jaguariaíva, a Secre-
taria Municipal de Saúde 
(SEMUS) confirmou mais 
15 casos do coronavírus. A 
cidade tem no acumulado 
1.907 casos e 44 mortes em 
decorrência da Covid-19.

O Paraná aplicou 
638.456 doses da vacina 
contra a Covid-19, sendo 
479.024 da primeira dose 
e 159.432 da segunda, até 
o final da manhã desta se-
gunda-feira (15). Portanto, 
479.024 paranaenses já fo-
ram vacinados. Ao todo, o 
Estado recebeu 1.001.600 
doses do Governo Federal.

2.501 pacientes com 
diagnóstico confirmado da 
doença estão internados. 
São 2.052 em leitos SUS 
(842 em UTI e 1.210 em lei-
tos clínicos/enfermaria) e 
455 em leitos da rede parti-
cular (234 em UTI e 215 em 
leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 2.783 pa-
cientes internados, 885 em 
leitos UTI e 1.898 em enfer-
maria, que aguardam resul-
tados de exames. Eles estão 
em leitos da rede pública e 
particular e são considera-
dos casos suspeitos.

A secretaria estadual 
informa a morte de mais 41 
pacientes. São 17 mulheres 
e 24 homens, com idades 
que variam de 43 a 87 anos. 
Os óbitos ocorreram de 2 de 
fevereiro a 15 de março de 
2021.

Os pacientes que morre-
ram residiam em Cascavel 
(15), Colorado (4), Foz do 
Iguaçu (3), Cornélio Procó-
pio (2) e Clevelândia (2). A 
Sesa registra ainda a morte 
de uma pessoa que residia 
em cada um dos seguintes 
municípios: Alto Piquiri, 
Araucária, Bandeirantes, 
Boa Vista da Aparecida, 
Cruzeiro do Oeste, Guara-
niaçu, Guaratuba, Ibema, 
Itapejara D’Oeste, Marme-
leiro, Nova Aurora, Pato 
Branco, Sapopema, Umua-
rama e Uniflor.

O monitoramento apon-
ta 5.046 casos de residentes 
de fora, Destes, 107 pessoas 
morreram.

um total de 22,6 milhões de 
doses. Até o fim de abril, a 
previsão é que tenham sido 
entregues 46 milhões de 
doses, conforme o contrato 
com o governo federal.

De acordo com o Butan-
tan, a produção da vacina 
foi acelerada e o quadro de 
funcionários responsáveis 
pelo envase do produto foi 
dobrado.

Vacina

Internados

Mortes

Fora do Paraná

Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini
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Idosos de 79 e 78 anos serão vacinados 
nesta quarta e quinta em Arapoti

Congresso promulga emenda para 
pagamento de auxílio emergencial

Em um ano, coronavírus infectou 
6,5% da população paranaense

Covid-19

Política

Saúde

A Prefeitura Municipal 
informou que o próximo 
grupo a ser vacinado contra 
a COVID-19 são os idosos 
de 78 e 79 anos. A vacina 
será realizada no antigo 
Posto Central, ao lado do 
CEO, das 08h30 às 11h30 e 
das 13h às 16h30.

Para evitar aglomera-
ções foi estabelecido o se-
guinte calendário; Na quar-
ta-feira, 17 de março: idosos 
de 79 anos e na quinta-feira, 
18 de março: Idosos de 78 
anos.Familiares dos idosos 
acamados devem entrar em 
contato com a Unidade Bá-
sica de Saúde (UBS) mais 
próxima de sua moradia 
para solicitar que a vacina 
seja aplicada em sua resi-
dência.

Idosos não cadastrados 

Em sessão solene remo-
ta do Congresso Nacional 
nesta segunda-feira, 15, de-
putados e senadores pro-
mulgaram a Emenda Cons-
titucional 109/2021. O texto 
é resultado da aprovação da 
proposta de emenda à Cons-
tituição Emergencial, a PEC 
Emergencial. Aprovada no 
Senado no dia 4 de março e 
confirmada pela Câmara na 
madrugada da última sexta-
-feira (12), a norma abre ca-
minho para que o governo 
federal pague, em 2021, um 
novo auxílio emergencial 
aos mais afetados pela pan-
demia de covid-19.

A expectativa do gover-
no é oferecer mais quatro 
parcelas do auxílio, que 
deve ter valores entre R$ 
150 e R$ 375, a depender 
da composição familiar. A 
definição sobre valores e 

Um ano após os seis 
primeiros casos serem con-
firmados no Paraná, em 12 
de março do ano passado, 
6,5% da população parana-
ense foi infectada pelo novo 
coronavírus ou, mais preci-
samente, 746.594 dos mais 
de 11 milhões de moradores 
do Estado. Em algumas Re-
gionais de Saúde (RS), o ín-
dice de incidência da doen-
ça é ainda maior. Na 9a RS, 
que congrega Foz do Iguaçu 
e outros oito municípios da 
região Oeste, 10,5% da po-
pulação pegou a doença.

Os dados constam no 
Informe Epidemiológico 
divulgado na última sexta-
-feira, 12, pela Secretaria de 
Estado da Saúde. De acor-
do com o boletim, a doença 
tem, no Estado, uma taxa 
de mortalidade de 2%, com 
13.228 mortes no período.

A situação também va-
ria entre os municípios. A 
menor taxa de incidência é 
em São João do Triunfo, ci-
dade de 15,2 mil habitantes 
do Centro-Sul do Estado, 
que teve apenas 1% da po-
pulação contaminada. No 
outro extremo está Kaloré, 
no Vale do Ivaí, onde 20% 
dos cerca de 4 mil morado-
res foram diagnosticados 
com Covid-19, 835 pessoas 
no total. 

Uma tendência recor-
rente desde o início da pan-
demia ainda é observada 
um ano depois: apesar de os 
mais jovens serem os prin-
cipais contaminados pela 
doença, os óbitos ocorrem 
mais entre os idosos. A mé-
dia atual de idade dos casos 
é de 39 anos, enquanto a 
dos óbitos é 68 anos.

Pessoas entre os 20 e os 

devem fazer o cadastramen-
to na UBS mais próxima. O 
procedimento pode ser feito 
por familiar, sendo neces-
sário nome completo, data 
de nascimento, CPF e en-
dereço da pessoa que será 
vacinada.

Lembrando que idosos 
com 80 ou mais anos que 

ainda não receberam a va-
cina podem comparecer 
ao local de vacinação em 
qualquer das datas acima 
listadas. Idosos não cadas-
trados e com idades de 78 
e 79 anos podem se dirigir 
diretamente ao posto de va-
cinação respeitando o dia a 
eles destinados.

quantidade de parcelas será 
definida por meio de medi-
da provisória, a ser editada 
pelo governo nos próximos 
dias.

 A primeira fase de pa-
gamentos do auxílio chegou 
a R$ 292 bilhões para cerca 
de 68 milhões de pessoas, 
em duas rodadas: na pri-

meira, foram pagas parcelas 
de R$ 600 por cinco me-
ses; na segunda, chamada 
de “auxílio residual”, foram 
parcelas de R$ 300 duran-
te quatro meses e com um 
público-alvo menor. Desta 
vez serão destinados R$ 44 
bilhões por fora do teto de 
gastos.

39 anos concentram 43% 
dos casos – são 323.474 
diagnósticos positivos nes-
sa faixa etária. Por outro 
lado, são 3,8% dos óbitos, 
com 508 mortos no perí-
odo. Já entre a população 
com 60 anos ou mais, foram 
103.060 resultados positi-
vos no último ano, menos 
de 14% do total de casos no 
Estado. Porém, eles respon-
dem por 76% dos óbitos por 
Covid-19 no Paraná. Neste 
um ano, 10.072 idosos com 
mais de 60 anos morreram 
por causa da doença no Es-
tado.

O Paraná também re-
gistrou 23.294 diagnósti-
cos positivos e 11 óbitos em 
crianças com idade entre 
zero e 9 anos e 52.992 ca-
sos e 28 óbitos na faixa dos 
10 aos 19 anos. Os casos 
nessa faixa etária são supe-
riores, inclusive, que entre 
os maiores de 70 anos, que 
somam 42.140 positivos no 
último ano. Porém, metade 
dos óbitos do Paraná estava 
nessa faixa de idade, 6.868 
falecimentos no período.

Mais de 80% dos mortos 
pela Covid-19 tinham um ou 

mais fator de risco associa-
do. Os principais agravan-
tes, além da idade, foram 
as doenças cardiovasculares 
(5.077 mortos tinham essa 
comorbidade), diabetes 
(3.389), obesidade (1.041) e 
doença neurológica crônica 
(934), além de asma e ou-
tras pulmonares, doença re-
nal e hepática, imunodefici-
ência, entre outros fatores. 
Também faleceram no pe-
ríodo dez gestantes e cinco 
mulheres no puerpério (até 
42 dias depois do parto).  

Há um ano atuando na 
linha de frente dos hospi-
tais, unidades de saúde, 
de pronto atendimento, 
ambulâncias ou outros ser-
viços de saúde, 17.656 tra-
balhadores da área foram 
contaminados no período e 
241 morreram por causa da 
doença. 

Também houve 3.185 
notificações entre os povos 
indígenas, sendo que 1.652 
(52%) foram descartadas, 
378 suspeitas (12%) e 1.130 
casos confirmados, 36% do 
total. Dez indígenas morre-
ram por causa da Covid-19 
no Paraná. Já na população 
carcerária foram confirma-
dos 2.693 diagnósticos.

ARAPOTI

Foto: Divulgação

 Previsão do Governo é oferecer mais quatro parcelas este ano. 
Foto: Agência Brasil

Foto: Geraldo Bubniak/AEN-PR

Perfil

Grupos de risco

Em Jaguariaíva, agendamento 
para vacinação de idosos evita 

filas e risco de aglomeração

Pandemia

Jaguariaíva está vacinado idosos acima de 80 anos. 
Foto: Divulgação

A Secretaria Muni-
cipal de Saúde atingiu 
nesta última semana a 
marca de 1.000 vacinas 
aplicadas contra o co-
ronavírus. Jaguariaíva 
agora dá continuidade 
à aplicação nos públicos 
prioritários, seguindo o 
Plano Estadual de Vaci-
nação contra a Covid-19, 
na mesma linha do Pro-
grama Nacional de Imu-
nizações (PNI).

O município está na 
etapa 8 da fase 1, ainda 
em andamento com a 
imunização dos idosos 
com mais de 80 anos. 
Já foram 820 vacinados 
com a primeira dose e 
259 com a segunda dose, 
e nesta semana che-

JAGUARIAÍVA

garam mais 120, com 
previsão de mais uma 
remessa ainda não es-
timada para esta sexta, 
pois a 3ª Regional de 
Saúde vai receber 4.080 
doses do Governo do Es-
tado.

O protocolo de vaci-
nação adotado pela Se-
mus foi o agendamento, 
para não criar caos e filas 
de idosos para vacina, 
expondo eles ao risco. 
Nos noticiários é pos-
sível ver que em outras 
cidades as filas têm cau-
sado o oposto ao reco-
mendado, aglomeração 
e, muitas vezes, falta de 
vacina para todos na fila.

No Paraná 3,81% da 
população foi vacinada, 
já foram mais de 1 mi-
lhão de doses recebidas. 
Em registro do dia 10 de 
março, a 3ª Regional de 
Saúde, responsável pela 
distribuição de vacinas 
ao município de Jagua-
riaíva e outras 11 cidades 
da região, havia aplicado 
ao todo 21.437 doses, é 
a 5ª regional, entre 22 
existentes no Estado, 
que mais imunizou.
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Fiscalização aplica multas e interdita 
estabelecimento em Arapoti

Campanha Vem Pra Uninter 
oferece até 60% de desconto

Covid-19

Oportunidade

Ana Victoria Tramontin tinha 19 anos. 
Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal/Redes Sociais

Pessoas insistem em promover aglomerações. Foto: Divulgação

Jovem morre afogada em Jaguariaíva
Tragédia

No final da manhã deste 
domingo, 14, por volta das 
11h20min, o Corpo de Bom-
beiros atendeu a um afoga-
mento ocorrido no Parque 
do Lago Azul, na localidade 
conhecida como “Véu de 
Noiva”. A jovem Ana Vic-
toria Tramontin, 19 anos, 
passeava com o namorado 
pelo local quando acabou se 
afogando ao fazer uma tra-
vessia pelas águas.

A equipe de bombeiros 
chegou à localidade e en-
controu o corpo da jovem 
submerso em uma profun-
didade de aproximadamen-
te 4 metros. Ela já se encon-
trava em óbito. De acordo 
com o relato da equipe que 
resgatou a jovem, ela e o na-
morado estavam passean-
do quando decidiram fazer 
a travessia pelas águas. A 
moça não conseguiu e aca-
bou afundando.

Além do casal, outros 
grupos de pessoas também 
estavam no local. De acor-
do com o Sargento Júnior, 
do Corpo de Bombeiros, foi 
informado que Ana Victo-
ria supostamente saberia 
nadar. O corpo de moça foi 
encaminhado ao (IML) Ins-
tituto Médico Legal de Pon-
ta Grossa.

A morte da jovem cau-
sou comoção em toda a po-
pulação jaguariaivense, já 
que era conhecida, tendo 

As ações de fiscalização 
do cumprimento das nor-
mas estabelecidas para o 
enfrentamento à COVID-19 
no município resultaram 
em duas multas por aglo-
merações em residência, 
onde estavam sendo reali-
zadas uma festa de aniver-
sário e uma de casamento, e 
uma interdição de estabele-
cimento comercial.

Além dos casos autua-
dos, inúmeras outras de-
núncias foram recebidas. 
No entanto, em razão dessa 
grande quantidade de ir-
regularidades reportadas, 
a averiguação das mesmas 
acaba demorando. “O nos-
so pessoal se desdobra para 
atender todas as ocorrên-
cias, mas é muito difícil. 
O que precisamos mesmo 
é que a população se sen-
sibilize e siga as medidas 
estabelecidas para o en-
frentamento à pandemia”, 
acrescenta a chefe da Vigi-
lância Sanitária Églen Lima.

 Num momento onde 

A Uninter deu início 
à campanha “Vem Para 
Uninter” e oferece descon-
tos de até 60% nas mensa-
lidades nos cursos de gra-
duação e pós-graduação a 
distância. A instituição é 
reconhecida como a maior 
do país em EAD e coloca 
a disposição do aluno a 
melhor plataforma virtu-

al de ensino, laboratórios 
portáteis grátis, livros de 
verdade ao invés de apos-
tilas, acompanhamento 
personalizado da jornada 
do aluno, além de curso de 
inglês grátis.

É a oportunidade de 
garantir aquele super des-
conto para fazer a tão so-
nhada graduação. Em Ja-

guariaíva, o Polo Uninter 
fica na Rua João Tracz, 
162, bairro Jardim Mata-
razzo. Fone; (43) 9 9930-
3429 e em Arapoti na Rua 
Moisés Lupion, Centro. 
Fones: (43) 3557-1724 ou 
(43) 9 9637-1003. Maio-
res informações também 
podem ser obtidas no site 
www.uninter.com.

JAGUARIAÍVA

inclusive, disputado a edi-
ção de 2019 do Miss Jagua-
riaíva. “Ao receber a notícia 
fiquei em choque. Nada na 
vida nos prepara para es-
tes momentos e para a dor 
que sentimos. Uma jovem 
que marcou sua trajetória 
pela educação ímpar, pela 
alegria contagiante e dis-
ponibilidade para ajudar 
quem mais precisava. Ana 
entre nós você se manterá 
presente, através do amor 
e da saudade que hoje dei-
xa no coração daqueles que 
amavam você” falou o histo-
riador e colunista da Folha 
Paranaense Rafael Pomim.

A prefeita de Jaguariaí-

va Alcione Lemos também 
se manifestou lamentando 
a perda. “É com imensa tris-
teza que essa notícia chegou 
até nós neste domingo. A 
morte da jovem Ana Vic-
tória, menina linda, doce, 
educada, que praticamente 
vimos nascer, filha dos fun-
cionários da prefeitura mu-
nicipal, Aguinaldo Silva e 
Juliane Tramontim, deixou 
toda Jaguariaíva conster-
nada. Não existem palavras 
capazes de consolar a fa-
mília neste momento, mas 
deixo aqui meu apoio, meu 
abraço em nome de toda po-
pulação, que também está 
abalada por essa notícia”.

não há mais vagas de UTI’s 
nos hospitais, leitos de en-
fermaria também estão 
sobrecarregados, e o nú-
mero de casos e mortes só 
aumentam por todo o país, 
é inadmissível que a popu-
lação aja com tanto descaso 
pela vida. “Somente com a 
colaboração de todos pode-
remos passar por esse mo-
mento complicado. Agora, 
mais do que nunca, cuidar 

de si é cuidar de quem ama-
mos”, conclui.

As medidas de preven-
ção devem fazer parte da 
vida de todos!

- Use máscara
- Lave as mãos com fre-

quência
- Use álcool 70%
- Mantenha o distancia-

mento social
- Não promova nem par-

ticipe de aglomerações

Fiocruz entrega mais de 1 milhão de 
doses de vacina a partir de quarta
Um lote com 1,080 mi-

lhão de doses de vacinas 
produzidas pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
será estregue esta semana 
ao Programa Nacional de 
Imunizações (PNI). A infor-
mação foi divulgada nesta 
segunda-feira (15) pela Fio-
cruz.

Serão disponibilizadas 
500 mil doses na quarta-fei-
ra (17) e mais 580 mil até 
sexta-feira (19). Em março, 
segundo a Fiocruz, será en-
tregue um total de 3,8 mi-
lhões de doses da vacinas. 
Na última sexta-feira (12), 
uma segunda linha de pro-
dução entrou em operação, 
o que vai permitir o aumen-
to da capacidade produtiva 
de Bio-Manguinhos/Fio-
cruz. A expectativa é chegar 
até o final do mês com uma 
produção de cerca de 1 mi-
lhão de doses por dia.

A vacina fabricada pela 

Fiocruz foi desenvolvida 
pela Universidade de Ox-
ford e o laboratório Astra-
Zeneca. Para sua efetivida-
de completa, ela necessita 
de duas doses, em um inter-
valo de oito a 12 semanas.

A Organização Mundial 
de Saúde (OMS) recomenda 
o uso do imunizante inclu-

sive para as novas varian-
tes que vêm circulando no 
Brasil e em outros países, 
como a África do Sul. A va-
cina previne os casos graves 
e as hospitalizações por co-
vid-19. De acordo com os 
estudos publicados sobre a 
vacina Oxford-AstraZeneca, 
sua eficácia geral é de 82%.

Foto: Divulgação/Fiocruz
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Campanha do Sicredi vai distribuir 
R$ 2,5 milhões em prêmios aos associados

A pandemia tem reforçado a 
importância do planejamento fi-
nanceiro com a organização do or-
çamento e a economia de recursos. 
Nesse contexto, e para seguir incen-
tivando os brasileiros a pouparem, 
o Sicredi lança a tradicional cam-
panha “Poupança Premiada” - ação 
realizada nos estados do Paraná, 
São Paulo e Rio de Janeiro, que vai 
distribuir R$ 2,5 milhões em prê-
mios aos associados. 

A promoção iniciada em março 
segue até dezembro com 200 sor-
teios semanais de R$ 5 mil. Todas 
as segundas-feiras são cinco ganha-
dores, com o primeiro sorteio no 
dia 22 de março. A campanha tam-
bém tem um prêmio especial de R$ 
500 mil, que será entregue no dia 
31 de outubro, celebrando o Dia In-
ternacional da Poupança - além do 
grande sorteio final de R$ 1 milhão, 
no dia 20 de dezembro. 

A cada R$ 100 aplicados na 
poupança do Sicredi é gerado um 
número da sorte para concorrer aos 
sorteios que acontecem pela Loteria 
Federal. Se as aplicações forem na 
modalidade programada (quando o 
poupador autoriza o débito progra-
mado mensalmente em sua conta), 
as chances de ganhar são em dobro. 
“Nos dois casos a participação é 
automática, uma vez que não é ne-
cessário o associado se cadastrar ou 
preencher cupons. É simples por-

que ao depositar já está concorren-
do. E, se optar pela poupança pro-
gramada, é ainda mais vantajoso, 
seja pela conveniência e facilidade 
- uma vez que basta solicitar uma 
única vez com seu gerente e todos 
os  meses o valor definido já vai para 
a poupança - seja pelo incentivo ex-
tra dos números da sorte em dobro 
que recebe a cada depósito", explica 
a gerente de Desenvolvimento de 
Negócios da Central Sicredi PR/SP/
RJ, Adriana Zandoná França.

A especialista em finanças do 
Sicredi ainda destaca o diferen-
cial do incentivo ao planejamen-
to financeiro com a campanha. 
“Atuamos para o desenvolvimento 
das cidades e dos nossos associa-
dos, sempre reforçando a educa-

ção financeira e a importância de 
aumentar a reserva financeira. A 
poupança é uma excelente opção, 
sobretudo por ser uma modalidade 
simples, com segurança e liquidez 
diária. Tem a vantagem de também 
não ter taxas ou impostos, fazendo 
com que o poupador tenha sem-
pre uma remuneração constante e 
segura. Para o investidor conser-
vador, que prefere fugir do risco e 
da volatilidade da renda variável, é 
excelente”, afirma. 

Os números da sorte podem ser 
visualizados no site da campanha 
www.poupancapremiadasicredi.
com.br, onde o poupador também 
confere conteúdos específicos, co-
nhece o regulamento, vencedores e 
outras informações sobre o Sicredi. 

A edição deste ano traz como 
estrelas a dupla sertaneja César Me-
notti & Fabiano com uma adaptação 
da música “Leilão”, que colocou a 
dupla no topo das paradas de suces-
so. Na versão especial cantada para o 
Sicredi, os cantores, que também são 
associados da instituição financeira 
cooperativa, destacam a importância 
de poupar e a grande quantidade de 
prêmios que os associados concor-
rem. A campanha será veiculada em 
rádio, TV, veículos impressos e na 
internet, além de contar com divul-
gação nas mais de 740 agências do 
Sicredi no Paraná, São Paulo e Rio 
de Janeiro. 

“A divulgação conta com a par-
ticipação de uma dupla muito que-
rida do público e que é associada do 
Sicredi. Por esse motivo, eles já co-
nhecem os diferenciais do coopera-
tivismo de crédito. É uma satisfação 
enorme lançar mais uma vez essa 
grande campanha, que muda a vida 
de muitos associados. Não apenas 
pelos prêmios, mas por passarem a 
compreender a importância de pou-
par e fazer uma reserva financeira”, 
ressalta o gerente de Marketing da 
Central Sicredi PR/SP/RJ, Rogério 
Leal. 

Na edição de 2020, a campanha 
teve uma participação recorde com 
104 milhões de números da sorte e 
premiou 202 associados. Entre os 
vencedores, um jovem poupador, 
com apenas nove anos de idade. O 
associado Vinicius Poli, morador 
de Medianeira (PR), foi o grande 
vencedor de R$ 500 mil, no sorteio 
especial realizado em outubro, no 
Dia Internacional da Poupança. A 
campanha ainda contemplou o as-
sociado Saulo Zulim, de Presidente 
Venceslau (SP), com o grande prê-
mio de R$ 1 milhão. “Além de ajudar 
a realizar os sonhos dos associados, 
a campanha contribui para o desen-
volvimento das áreas de atuação de 
nossas agências. Com mais recur-
sos captados, podemos aumentar a 
disponibilidade de linhas de crédito 
para os associados, reforçando um 
círculo virtuoso de benefício coleti-
vo”, finaliza Adriana.

Participar é simples

César Menotti e Fabiano são 
as estrelas da campanha
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A JUMPER! tem os 
melhores cursos na área 
de Administração e Ne-
gócios para te ensinar a 
administrar e a alavan-
car o desempenho de sua 
empresa. É especial para 
quem deseja abrir o pró-
prio negócio ou espera 
que o filho esteja bem ca-
pacitado para o mercado 
de trabalho.

Os principais cur-
sos profissionalizantes  
na área são; Gestão de 
Empresas; Técnicas em 
Vendas; Atendimento ao 
Cliente; Gestão de Recur-
sos Humanos; Técnicas 
em Contabilidade; Assis-
tente Jurídico; Auxiliar 
Administrativo com Se-
cretariado; Marketing e 
Propaganda; Empreende-
dorismo, dentre outros.

Entre em contato com 
a JUMPER PROFISSÕES 
E IDIOMAS através do 
Whatsapp (43) 99641-
9126 – Arapoti ou What-
sApp (43) 99930-3429 – 
Jaguariaíva.

O presidente Jair Bol-
sonaro anunciou na noite 
desta segunda-feira (15), 
nas redes sociais, ter acer-
tado a nomeação do médi-
co Marcelo Queiroga como 
ministro da Saúde. Os 
dois se reuniram ao longo 
da tarde no Palácio do Pla-
nalto para discutir a troca 
no comando da pasta. O 
anúncio também foi feito 
pelo presidente durante 
conversa com apoiadores 
na porta do Palácio do Al-
vorada. 

"Foi decidido agora a 
tarde a indicação do médi-
co Marcelo Queiroga para 
o Ministério da Saúde. Ele 
é presidente da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia. 
A conversa foi excelente, já 
o conhecia há alguns anos 

então não é uma pessoa 
que tomei conhecimento 
há poucos dias, e tem, no 
meu entender, tudo para 
fazer um bom trabalho 
dando prosseguimento em 
tudo que Pazuello fez até 
hoje", afirmou Bolsonaro 
na conversa transmitida 
pelo site Foco do Brasil, 
mantido por apoiadores 
do presidente.

Mais cedo, o minis-
tro Eduardo Pazuello deu 
uma coletiva de imprensa 
para atualizar informa-
ções sobre o combate à 
pandemia de covid-19 e 
confirmou que o presi-
dente mantinha tratativas 
para a sua substituição na 
pasta.

Agência Brasil

A Diretoria-executiva da 
Capal Cooperativa Agroin-
dustrial anuncia o cance-
lamento do Desafio de Rua 
e da Expoleite. As medidas 
são necessárias devido à 
pandemia de covid-19 como 
forma de evitar a aglomera-
ção de pessoas. As edições 
de 2020 também já tinham 
sido canceladas para redu-
zir a propagação da doença.

Realizado no dia 1º de 
maio, o Desafio de Rua iria 
para a sétima edição e visa 
o incentivo de práticas es-
portivas, promoção de vidas 
saudáveis e melhoria dos 
hábitos dos participantes. O 
evento mobiliza moradores 
de Arapoti (PR) e de outros 
15 municípios no Paraná e 
em São Paulo com corrida 
nas modalidades de 5 e 10 
quilômetros, além de cami-

nhada de 3 quilômetros
Já a Expoleite, uma das 

mais tradicionais feiras de 
pecuária leiteira do Brasil, 
iria para a 48ª edição. O 
evento anual, que também 
é realizado em Arapoti, re-
úne milhares de pessoas 
ao longo de três dias, com 
realização de palestras téc-
nicas, Clube de Bezerra – 
para incentivar a criação 
dos animais por crianças, 
fomentando a sucessão na 
administração de proprie-
dades rurais –, exposição 
de produtos e serviços e jul-
gamento do plantel da raça 
Holandesa dos cooperados.

Desde o início da pan-
demia, em março de 2020, 
CAPAL, cooperados e cola-
boradores realizam ações 
para preservar a saúde, 
adotando medidas que re-
duzem o impacto da doen-
ça.

Foi lançada nesta segunda-feira (15) 
uma mobilização que pede ao Ministério 
da Saúde mais vacinas contra a Covid-19 
para o Paraná. O abaixo-assinado #Vaci-
naParaná já tem mais de mil assinaturas 
e está disponível na plataforma virtual 
chance.org.

“Precisamos de mais vacinas e de 
forma urgente. Queremos que o Paraná 
seja priorizado, tendo em vista a gravís-
sima situação que estamos enfrentando. 

Jumper oferece cursos para quem 
quer abrir o próprio negócio

Desafio de Rua e 
Expoleite são cancelados

Bolsonaro anuncia 
Marcelo Queiroga como 
novo ministro da Saúde

Abaixo-assinado pede mais vacinas 
contra a covid-19 para o Paraná

Educação

ARAPOTI

O povo paranaense clama por mais vaci-
nas”, afirma o deputado estadual Miche-
le Caputo (PSDB), idealizador a petição 
on-line.

No manifesto da campanha, Caputo 
afirma que o estado atravessa o pior mo-
mento da pandemia. “Batendo recorde de 
casos e mortes pelo coronavírus, o siste-
ma de saúde paranaense está à beira do 
colapso. Temos uma das maiores taxas de 
transmissão do país”, diz o texto.

Ao completar um ano do primeiro 
caso da doença no Paraná, a fila de espera 
por um leito de UTI ou enfermaria chega 
a mais de mil pessoas.

O Paraná também foi preterido na 
distribuição de vacinas, por parte do 
Governo Federal. Muito embora o Mi-
nistério da Saúde tenha prometido uma 
divisão equitativa das doses disponíveis 
entre as unidades da federação, isso não 
tem sido observado.

Nas primeiras remessas, o Paraná 
recebeu muito menos doses que estados 
com população e perfil epidemiológico 

similar, como é o caso do 
Rio Grande do Sul, que 
tem recebido quase 20% a 
mais em doses.

“Com isso, a vacinação 
caminha a passos lentos. 
Mesmo com a agilidade 
que vem sendo imprimida 
pelas equipes municipais 
de saúde, faltam vacinas 
para avançar em novos 
grupos prioritários", disse 
o Coordenador da Frente 
Parlamentar do Coronaví-
rus, da Assembleia Legis-
lativa do Paraná.

Diante desse quadro, 
Michele Caputo reforça o 
pedido de envio de mais 
vacinas ao Paraná, sobre-
tudo para sanar possíveis 
distorções quantitativas e 
atender a demanda urgen-
te que se apresenta com 
o agravamento do quadro 
epidemiológico no Estado.

"Respeitamos o Pro-
grama Nacional de Imu-
nização e acreditamos no 
SUS (Sistema Único de 
Saúde). Contudo, é neces-
sário que o Governo Fede-
ral compre mais vacinas e 
as disponibilize aos esta-
dos e municípios o mais 
rápido possível".

Caso não seja possí-
vel o envio rápido dos 
imunizantes, o Governo 
deve liberar a aquisição 
pelos governos estaduais. 
"O Paraná tem R$ 200 
milhões reservados para 
compra de doses. O povo 
paranaense pede socorro. 
A sociedade paranaense 
clama por mais vacinas.", 
completa Michele Caputo.

Novo Ministro da Saúde Marcelo Queiroga. 
Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
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Soja ocupa um quarto do 
território estadual e é exportada 

para mais de 20 países

Sicredi está entre as instituições que 
mais liberaram recursos ao agronegócio

Agronegócio

A afirmação de que o Pa-
raná alimenta o mundo fica 
ainda mais evidente quando 
se fala de um pequeno grão, 
redondo e amarelo, que do-
mina boa parte da lavoura e 
36,8% de tudo que é expor-
tado pelo Estado. Partindo 
de navios desde o Porto de 
Paranaguá, a soja parana-
ense chega a mais de 20 
países da Ásia e da Europa, 
além do México, onde vi-
vem 4,1 bilhões de pessoas, 
mais da metade da popula-
ção mundial.

Principal produto do 
agro paranaense e brasilei-
ro, o cultivo da soja ocupa 
mais de um quarto de todo 
o território do Estado e está 
espalhado por todas as re-
giões. São 5,6 milhões de 
hectares de área plantada 
na safra 2020/2021 – ou 56 
mil quilômetros quadrados, 
enquanto o Paraná tem um 
território de quase 200 mil 
quilômetros quadrados – e 
a estimativa de colher 20,4 
milhões de toneladas do 
grão.

O Paraná é o segundo 
maior produtor da com-
moditie no Brasil, atrás do 
Mato Grosso, e também o 
segundo maior exportador. 
Em 2020, mesmo com uma 
pandemia em curso, o Esta-
do bateu recordes de produ-
ção, com aproximadamente 
21 milhões de toneladas 
colhidas, de acordo com o 
Departamento de Economia 
Rural (Deral), da Secretaria 
da Agricultura E abasteci-
mento.

O Sicredi, instituição fi-
nanceira cooperativa com 
mais de 4,5 milhões de as-
sociados e atuação em 24 
estados brasileiros e no Dis-
trito Federal, mais uma vez 
obteve destaque no ranking 
de desembolsos do Banco 
Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BN-
DES) em 2020. A lista tem 
como objetivo identificar o 
desempenho das instituições 
financeiras nas operações 
indiretas, isto é, aquelas em 
que o BNDES participa indi-
retamente no repasse de re-
cursos por meio de um agen-
te financeiro credenciado. 

A instituição conquistou 
o 1º lugar no total de opera-
ções indiretas realizada para 
Pessoa Física (PF) e nos re-
passes dos Programas Agrí-
colas do Governo Federal, 
com destaque para a1ª posi-
ção emconcessões de crédito 
para o Pronaf Investimento, 
para o Inovagro, para o Mo-
deragro e para o Pronamp 
Investimento. Nototal das 
Operações Indiretas do BN-

Deste total, 17,3 milhões 
de toneladas do complexo 
soja (grãos, farelo e óleo) 
foram para a exportação, 
sendo 13,4 milhões de to-
neladas somente do grão. 
O valor de exportação supe-
rou os US$ 6 bilhões (R$ 33 
bilhões na cotação atual), 
o que representa 36,8% de 
toda a exportação parana-
ense e 17% de toda a soja 
vendida ao exterior pelo 
Brasil.

Os dados foram compi-
lados pelo Instituto Para-
naense de Desenvolvimento 
Econômico e Social (Ipar-
des), com base nas infor-
mações da Secretaria de 
Comércio Exterior (Secex), 
do Ministério da Economia. 
Segundo o levantamento, o 
grosso da produção é expor-
tado para a China, que com-
prou 12,2 milhões de tone-
ladas (70,6%) do complexo 
soja no ano passado.

Os outros países com-
pradores foram a Holanda, 
Coreia do Sul, França, Pa-

quistão, Bangladesh, Índia, 
Turquia, Alemanha, Tai-
lândia, Polônia, Eslovênia, 
Espanha, Vietnã, Romênia, 
Taiwan, Irã, Bélgica, Japão, 
Reino Unido e México. 

O Valor Bruto da Pro-
dução (VBP) chegou a R$ 
19,94 bilhões em 2019, no 
último cálculo do Deral, 
o que representa 20% de 
todo o VBP da agropecuária 
do Paraná. Entre as prin-
cipais regiões produtoras 
estão o Centro-Oeste, que 
na atual safra conta com 
uma área plantada de 690 
mil hectares e a previsão 
de colher entre 2,3 milhões 
e 2,6 milhões de toneladas; 
os Campos Gerais, com 
área de 558,2 mil hectares 
e produção estimada entre 
2 milhões e 2,2 milhões de 
toneladas; e o Oeste, que 
cultivou 516 mil hectares e 
prevê uma colheita de 1,9 
milhão a 2,1 milhões de to-
neladas.

DES, o Sicredi ocupou o 2° 
lugar.

Além do reconhecimen-
to pelo BNDES, a institui-
ção também se destacou no 
ranking da Federação Bra-
sileira dos Bancos (FEBRA-
BAN)sobre Crédito Rural, 
referente a valores concedi-
dos no ano passado.Na lis-
ta, o Sicredise tornou a 2º 
maior instituição financeira 
naconcessão de crédito des-
tinado ao agronegócio no fe-
chamento de 2020. O saldo 

da carteira de crédito para 
o setor alcançou R$ 31,5 bi-
lhões, representando 9,04% 
do saldo total concedido por 
todas as instituições no perí-
odo.

O bom desempenho do 
Sicredi nas colocações é 
reflexo do relacionamento 
muito próximo e diferencia-
do da instituição com os as-
sociados do campo, que per-
mite conhecer a realidade e 
atender as necessidades dos 
agricultores de maneira per-
sonalizada nas cinco regiões 
brasileiras.

Produção

Ranking FEBRABAN

Valor da Produção

Principal produto do agro paranaense e brasileiro, o cultivo da 
soja ocupa mais de um quarto de todo o território do Estado e 
está espalhado por todas as regiões. - Foto: Gilson Abreu/AEN


