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Sicredi inaugura nova agência em Jaguariaíva
Na noite desta sexta-feira, 30, foi 
oficialmente inaugurada a nova, 
moderna e ampla unidade da 
Sicredi Novos Horizontes PR/SP 
localizada na praça Getúlio Vargas 
no centro de Jaguariaíva. A nova 
estrutura vai trazer mais conforto e 
comodidade aos mais 2.600 
associados do município.

O Paraná atingiu na sexta-feira (30) a marca de 6 milhões de pesso-
as que receberam ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19. 
Somando os que tomaram a primeira dose e o imunizante de dose 
única, 6.016.144 pessoas já foram vacinados.
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Nesta sexta-feira, 30, 
a Secretaria Municipal 
de Saúde atualizou o bo-
letim epidemiológico da 
Covid-19 com mais três 
confirmados com a do-
ença. O município fecha 
a semana com 22 casos 
no total, um número bem 
abaixo ao registrado em 
semanas anteriores, o 
que configura uma desa-
celeração na contamina-
ção com o coronavírus. 

Na primeira semana 
de julho foram 66 casos, 
na segunda semana; 54 e 
na terceira semana mais 
44 casos. Somando aos 
22 desta semana que se 
encerrou, Arapoti fecha 
o mês com 186 confir-
mados, uma redução de 
54,18% em comparação 
com o mês de junho que 
teve um total de 406 con-
taminados com o corona-
vírus.

O fator principal que 
explica essa expressiva e 
visível queda é o avanço 
da vacinação no municí-
pio. De acordo com dados 
do último vacinômetro 
divulgado pela Prefeitura 
no último dia 26 de julho, 
12.114 arapotienses já 
haviam sido imunizados 
com a 1ª dose, o que cor-
responde a 58,55% da po-
pulação adulta. Já os que 
receberam as duas doses 
ou a dose única somam 
3.898, ou seja, 18,84% da 
população adulta. 

Especialistas apon-

ARAPOTI

Furto de fiação de poços interrompe o 
abastecimento em bairros de Arapoti

Arapoti fecha julho com 54% de 
redução de casos da Covid-19

Sem água

Desaceleração

A Sanepar informa que 
foram furtados os cabos 
de energia elétrica de dois 
dos poços que abastecem 
o município na madruga-
da deste sábado (31). A 
ação dos vândalos, afeta 
o abastecimento e 60% da 
cidade. As regiões afeta-
das pelo desabastecimen-
to são as do Centro, do 
Jardim Ceres, Vila Santo 
Antônio, Vila dos Funcio-
nários, Primavera, Vila 
Evangélica, Vila Holande-
sa, Vila Rudy, Matadouro 
e Alphaville.

Os técnicos devem 
concluir a substituição da 
fiação por volta das 20h. 
Assim, o fornecimento de 
água só deve voltar à nor-

ARAPOTI

Previsão é que a situação se normalize a partir deste domingo, 1º. 
Foto: Divulgação/Sanepar

Em julho foram 186 casos no município contra 
406 do mês anterior.

malidade na madrugada 
deste domingo (01) e será 
de forma gradativa.

Clientes que possuem 
caixa-d’água domiciliar 

podem não ser afetados 
pelo desabastecimento. A 
Sanepar lembra que, de 
acordo com a Associação 
Brasileira de Normas Téc-
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nicas (ABNT), cada imóvel 
deve ter caixa-d’água com 
capacidade para atender 
as necessidades dos mora-
dores por, no mínimo, 24 
horas. O reservatório do-
miciliar deve armazenar 
pelo menos 500 litros.

A Sanepar pede que a 
população utilize água de 
maneira racional, evitan-
do desperdícios. O Serviço 
de Atendimento ao Clien-
te Sanepar é feito pelo 
telefone 0800 200 0115. 
Ao ligar, tenha em mãos a 
conta de água ou o núme-
ro de sua matrícula.

Para consultar esta e 
outras informações, use 
o aplicativo para celular 
Sanepar Mobile ou acesse 
sempre o site da Sanepar: 
www.sanepar.com.br

tam que precisamos 
chegar com aproxima-
damente 80% da popu-
lação totalmente imu-
nizada para relaxar nos 
cuidados essenciais de 
combate à Covid-19. Isso 
mostra que ainda falta 
um longo caminho a per-
correr e que os cuidados 
como o uso obrigatório 
de máscaras, o distancia-
mento social e a higieni-
zação das mãos ainda nos 
acompanharão por um 
bom tempo.
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O Paraná atingiu na sex-
ta-feira (30) a marca de 6 
milhões de pessoas que re-
ceberam ao menos uma dose 
da vacina contra a Covid-19. 
Somando os que tomaram a 
primeira dose e o imunizante 
de dose única, 6.016.144 pes-
soas já foram vacinados. Isso 
significa que sete em cada 10 
paranaenses com mais de 18 
anos já iniciaram o processo 
de imunização (69%), sendo 
que 26,1% da população adul-
ta (2.277.142 pessoas) com-
pletaram o ciclo vacinal.

No recorte considerando 
a população geral do Estado, 
52,2% dos paranaenses re-
ceberam ao menos uma dose 
de vacina e um em cada cinco 
estão completamente imuni-
zados. Os dados são do vaci-
nômetro do Sistema Único de 
Saúde (SUS), atualizado pelo 
Ministério da Saúde.

A previsão do Governo do 
Estado é que toda a população 
adulta receba ao menos uma 
dose até o final de setembro, 
atingindo os 80% em cerca de 
um mês, até o fim de agosto. 
Quinto estado que mais va-
cinou a população, o Paraná 
deve superar neste fim de se-
mana a marca de 8 milhões de 
vacinas aplicadas desde o iní-
cio da campanha, em janeiro.

Alguns grupos já com-
pletaram a cobertura vacinal, 
que é atingida após a aplica-

ção das duas doses ou da va-
cina de dose única. Os profis-
sionais da saúde estão 100% 
imunizados, assim como pra-
ticamente todo o público com 
65 anos ou mais. Entre a po-
pulação indígena, 86,7% rece-
beram as duas doses, além de 
64,7% das pessoas com idade 
entre 60 e 64 anos.

Para o secretário estadual 
da Saúde, Beto Preto, quanto 
maior esse escudo de imuni-
zação, menor é a chance do 
vírus se propagar. “Continua-
mos com os cuidados de sem-
pre: distanciamento, uso de 
máscara e higiene das mãos. 
Mas o que vai nos salvar de 
fato é a vacinação, como mos-
tram todos os estudos”, disse.

“A vacina tem que ser to-
mada, tanto a primeira e prin-
cipalmente a segunda dose, 
que é a que cria o escudo de 
proteção contra o coronaví-
rus, além da dose única, se 
tivermos novamente. É ne-
cessário que todos se vacinem 
para podermos vencer essa 
pandemia”, acrescentou.

A população geral, com 
idade entre 18 e 59 e que 
não estava contemplada nos 
grupos prioritários, é o pú-
blico que mais recebeu va-
cinas, com 2.520.311 doses 
aplicadas. É seguido pela 
faixa dos 60 aos 64 anos 

Mais de 6 milhões de paranaenses já foram 
imunizados, quase 70% da população adulta

Vem Vacina!

Objetivo é concluir até o fim de agosto a vacinação com a 1º dose 
de todas as pessoas acima de 18 anos. Foto: Divulgação/AEN-PR

Grupos

(847.464), de 65 a 69 anos 
(823.008), trabalhadores da 
saúde (790.170), pessoas de 
70 a 74 anos (607.905), co-
morbidades (572.668), com 
80 anos ou mais (446.433) e 
com idade entre 75 e 79 anos 
(412.166).

Entre as categorias pro-
fissionais, foram aplicadas 
234.608 doses em trabalha-
dores da educação básica, 
90.583 em caminhoneiros 
(88,6% de dose única), 35.442 
nas forças de segurança e sal-
vamento, 34.180 em traba-
lhadores do ensino superior, 
16.306 em trabalhadores do 
transporte coletivo rodoviário 
(89,5% dose única), 15.652 
nos trabalhadores da limpe-
za, 13.035 portuários, 10.469 

nas Forças Armadas, 6.712 
em trabalhadores industriais, 
4.780 em funcionários do sis-
tema penitenciário, 4.280 em 
profissionais do transporte 
aéreo, 2.607 do transporte 
ferroviário e 197 do transpor-
te aquaviário.

Os demais grupos con-
templados foram as gestan-
tes (73.011 doses), idosos 
institucionalizados (67.348), 
pessoas com deficiência per-
manente (52.713), popu-
lação privada de liberdade 
(27.822), indígenas (19.244), 
puérperas (16.604), Quilom-
bola (8.746), pessoas em situ-
ação de rua (3.942), pessoas 
com deficiência instituciona-
lizadas (3.419) e população 
ribeirinha (2.872).

A partir desta segun-
da-feira, 02, as Sessões 
Ordinárias acontecerão 
às 15 horas. Com a al-
teração do Regimento 
Interno aprovada no úl-
timo dia 26 de julho em 
segunda votação, as Ses-
sões Ordinárias passam 
das 18h para às 15 horas, 
em caráter experimen-
tal durante o período de 
pandemia. 

A Câmara pede para 
que a população não es-
queça e se inscreva no 
canal no Youtube (/ca-
maradearapoti) e ative 
as notificações. “Assim 
você será alertado sobre 
as transmissões ao vivo. 
Siga a Câmara Municipal 
também pelo Instagram, 
e não perca nenhum de-
bate do Poder Legisla-
tivo” informa a nota di-
vulgada pelo Legislativo 
Municipal.

ARAPOTI

Sessões da Câmara tem 
novo horário em Arapoti

Mudança
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Sicredi inaugura nova agência em Jaguariaíva
Economia

Na noite desta sexta-
-feira, 30, a Sicredi Novos 
Horizontes inaugurou a 
sua nova, moderna e am-
pla agência no município. 
Localizada na praça Getúlio 
Vargas, o espaço de pouco 
mais de 1.200 m² substitui 
a antiga unidade inaugura-
da em 2013 e que disponi-
bilizava um espaço de 320 
m². A nova estrutura surge 
para contemplar o cresci-
mento da cooperativa em 
oito anos de atuação em 
Jaguariaíva e oferecer mais 
comodidade e conforto para 
o associado.

A cerimônia de lança-
mento da nova e imponen-
te agência contou com um 
número restrito de pesso-
as devido aos protocolos 
sanitários decorrentes da 
pandemia da Covid-19, mas 
foi transmitida ao vivo pela 
internet através das mídias 
sociais do próprio Sicre-
di. Após os discursos com 
as autoridades presentes 
e diretores da cooperativa 
de crédito, foi descerrada a 
placa inaugural e entregue 
um monumento de presen-
te aos munícipes, uma placa 
com os dizeres; “Eu Amo 
Jaguariaíva”.

Desde 2013, a Sicre-
di Novos Horizontes, que 
conta com 15 agências em 
13 municípios dos esta-
dos do Paraná e São Paulo, 
teve um crescimento ex-
ponencial em Jaguariaíva 
e hoje chega a marca de 
2.680 associados, exigin-
do um espaço mais amplo 
e aconchegante. “Estamos 
hoje aqui inaugurando este 
ambiente amplo, moder-
no e com toda a tecnologia 
disponível para atender o 
nosso associado com todo 
o conforto que ele merece, 
afinal prezamos pelo aten-
dimento e o relacionamen-
to. Queremos que ele venha 
até a agência, tome um cafe-
zinho, converse com nossos 
colaboradores, pois o nosso 
foco é melhorar a qualidade 
de vida do nosso associado, 
fazendo com que ele cresça. 
Este é o principal diferen-
cial do Sicredi em relação 
às instituições financeiras 
tradicionais” disse o diretor 
executivo Neuri Saggin.

O fato de se contra-
por às agências bancárias 
tradicionais que seguem 
na contramão, diminuin-
do agências e funcionários 
para atender ao público, 
o Sicredi busca ampliar o 
número de colaboradores 

A conjunção de fenôme-
nos como estiagem em mo-
mentos cruciais de algumas 
das principais culturas agrí-
colas paranaenses, as fortes 
geadas ocorridas no final de 
junho e meados de julho e 
a agressividade de algumas 
pragas levaram à redução na 
estimativa da safra de grãos 
2020/21.

O relatório divulgado 
nesta quinta-feira (29) pelo 
Departamento de Economia 
Rural (Deral), da Secretaria 
de Estado da Agricultura e 
do Abastecimento, aponta 
que serão produzidas 34,4 
milhões de toneladas em 
10,4 milhões de hectares. O 
volume é 16% menor que os 
41,2 milhões de toneladas de 
2019/20, ainda que a área 
seja 4% maior.

“É um quadro bastan-
te complicado, mas realis-
ta. Como era de se esperar, 
reposicionamos fortemente 
para baixo a nossa estimati-
va global”, disse o secretário 
da Agricultura e do Abaste-
cimento, Norberto Ortigara. 
Isso decorre, particularmen-
te, da perda substancial no 
milho safrinha e no feijão de 
segunda safra.

“Fazemos agricultura 
como atividade biológica a 
céu aberto, sem muita pro-
teção e este ano, particular-
mente, agravado pelo fato de 
termos plantado a safrinha 
de milho fora do melhor pra-
zo recomendado pela ciência, 
pela pesquisa e pelo zonea-
mento agrícola”, disse. “Mas 
nos próximos 40 dias vamos 
iniciar a semeadura da safra 
de primavera/verão 2021/22 
tentando refazer a vida, a 
renda, enfim refazer as pos-
sibilidades de obter recursos 
através da produção”.

O chefe do Deral, Salatiel 
Turra, salientou, sobretudo, a 
redução verificada na produ-
ção de milho em comparação 
com o previsto inicialmente. 
“Essa cultura atravessou di-
versas adversidades climá-
ticas como estiagem, pragas 
e baixas temperaturas”, afir-
mou. “Entretanto, apesar des-
se cenário pessimista temos 
preços bastante interessan-
tes para os produtores, um 
aumento em torno de 124% 
quando comparado com o 
mesmo período do ano pas-
sado”.

Em comparação com a es-
timativa inicial de se produzir 
14,6 milhões de toneladas, já 
se tem como certa a perda de 
8,5 milhões, o que representa 
58% da produção. “Em ter-
mos de volume, é o maior da 

história do Paraná, e pode ser 
também o maior em termos 
percentuais”, disse o analista 
do Deral, Edmar Gervásio.

Segundo ele, esse volume 
equivale à perda de três pri-
meiras safras de milho no Pa-
raná, que tem produção nor-
mal em torno de 3 milhões de 
toneladas. Com menos pro-
dução, o preço ao produtor 
está superando R$ 90 a saca 
neste mês, o que aumenta os 
custos para empresas de fran-
go e suíno.

Além disso, a importação 
de milho da Argentina come-
ça a crescer. “Não é algo co-
mum”, comentou Gervásio. 
Por ter sido plantada mais 
tarde, a cultura enfrentou 
seca, o que foi fundamental 
para os prejuízos. As geadas 
desta semana ainda não fo-
ram contabilizadas, o que 
pode reduzir ainda mais as 
expectativas. “Para o milho, a 
tempestade foi perfeita, com 
estiagem, geada e a praga do 
enfezamento em uma única 
safra e em intensidade gran-
de”, disse.

A produção de soja fechou 
em 19,8 milhões de toneladas 
na safra 2020/21. Isso repre-
senta queda de 4% em relação 
às primeiras previsões e se 
deve à seca, que obrigou ao 
atraso no plantio.

Em relação à comercia-
lização, o volume alcançou 
81%. “São quase um milhão 
de toneladas a menos em pro-
dução, mas os preços acabam 
compensando”, salientou o 
economista Marcelo Garrido. 
“Das grandes culturas do Pa-
raná, é uma das menos afeta-
das”.

O agrônomo Carlos Hugo 
Godinho destacou que a cul-
tura do trigo deve ter aumento 
de 5% na área plantada, fican-
do em 1,19 milhão de hecta-
res. Segundo ele, as geadas 
influenciaram na qualidade 
das lavouras. Antes estavam 
com 5% em condições médias 
e 95%, boas. Agora, 2% apare-
cem como ruins, 8% médias e 
90% boas.

“É um percentual bom, 
mas não leva em conta a ge-
ada desta quinta-feira (29), 
portanto, o próximo levan-
tamento pode apontar perda 
maior”, disse Godinho. Se-
gundo ele, 27% das lavouras 
entraram agora na fase sus-
cetível a geadas, enquanto 
73% ainda vão entrar. “Então, 
qualquer geada tardia pode 
ter alguma influência nega-
tiva também na produção”, 
afirmou.

JAGUARIAÍVA

Safra de grãos será de 
34,4 milhões de toneladas

Agronegócio

Safra da soja - Foto: Gilson Abreu/AEN

MILHO

SOJA

TRIGO

e de agências, procurando 
manter esse contato íntimo 
e próximo com o associado. 
“Outro fator que destaco 
como preponderante e que 
surge como uma alternati-
va às instituições bancárias 
tradicionais é que o dinhei-
ro que entra no Sicredi em 
Jaguariaíva, vai girar aqui 
mesmo dentro de Jaguaria-
íva. Temos uma cooperativa 
que faz com que as pessoas 
cresçam. Parabéns Jagua-
riaíva e convido todos que 
venham conhecer a nova 
unidade e que façam parte 
do Sicredi, pois aqui você 
também participa dos lu-

cros” disse o presidente Lu-
ciano Kluppel.

Representando a pre-
feita municipal, Alcione 
Lemos, esteve presente o 
Secretário Municipal de 
Governo, Ghiovanny Kowa-
lczuck do Nascimento. “Me 
sinto muito honrado de par-
ticipar de uma inauguração 
de uma obra desta magnitu-
de, bem planejada e estru-
turada para bem atender a 
população e os associados. 
Em nome da prefeita Alcio-
ne, nós desejamos sucesso 
e que o Sicredi cresça cada 
vez mais junto com essa ci-
dade que o abraçou” disse.

O gerente da nova uni-
dade, Leandro Niehues, 
destacou o esforço de to-
dos os colaboradores e as-
sociados que permitiram a 
chegada até este momento. 
“Aproveito para reforçar o 
nosso compromisso quan-
to instituição financeira 
cooperativa, que é contri-
buir cada vez mais com o 
desenvolvimento econômi-
co e social da comunidade 
onde estamos inseridos. 
Informo que nosso atendi-
mento ao público se inicia 
nesta segunda (02/08) das 
09h30min. às 15h30min.” 
falou Leandro.
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Direito Vivo

NOVA LEI DE LICITAÇÃO

Em termos de Critérios de Julgamento, a nova 
Lei de Licitação trata como “tipo de licitação”, sendo 
os mesmos que já existiam: menor preço; técnica e 
preço; maior lance, no caso de leilão. 

Também acrescentou novos “tipos de licitação”: 
maior desconto: critério oriundo da Lei do Pregão; 
melhor técnica ou conteúdo artístico: critério apli-
cado no concurso, admitindo uso também em con-
corrência se cumpridos os requisitos; maior retorno 
econômico: maior economia a Administração e re-
muneração proporcional, nos contratos de eficiência. 

Quanto as fases de licitação, a Lei Nova segue 
a inversão das fases de licitação contida na Lei de 
Pregão, tornando-se regra o julgamento e depois a 
habilitação, com fase única de recurso, admitindo 
exceções.

As fases, agora, seguirão a seguinte ordem: pre-
paratória; apresentação de propostas e lances, quan-
do for o caso; julgamento; habilitação; recursal; ho-
mologação.

Os prazos para a divulgação dos editais também 
foram alterados para serem contados em dias úteis. 
Os prazos vão variar de acordo com a natureza do 
objeto e conforme o critério de julgamento. Funcio-
nará da seguinte forma: 

a) Licitação aquisição de bens: menor preço e 
maior desconto = oito dias; maior retorno econômi-
co = quinze dias uteis; técnica e preço ou melhor téc-
nica ou conteúdo artístico = trinta e cinco dias uteis.

b) Licitação serviços e obras: Serviços e obras co-
muns de engenharia: menor preço e maior desconto 
= 10 dias úteis; serviços e obras especiais = 25 dias 
úteis; contratação integrada = 60 dias úteis; contra-
tação semi-integrada = 35 (trinta e cinco) dias úteis.

Quanto aos regimes de execução a nova Lei com-
pila aqueles previstos na RDC (regime diferenciado 
de contratação), passando a admitir: empreitada 
preço unitário, global ou integral; contratação por 
tarefa, ou integrada ou semi-integrada; fornecimen-
to e prestação de serviço associado.

Estas alterações demonstram de um lado que o 
Legislador procurou manter um perfil de compilação 
de leis esparsas.

Ao mesmo tempo o legislador optou por estabele-
cer muitas regras e algumas exceções. 

Simulando que a nova lei ficaria menos complexa 
e burocrática para aumentar a circulação de valores 
e o atendimento do interesse público, ao passo que 
o efeito provavelmente será o inverso diante da falta 
de cuidado material para isto acontecer.

O Congresso Nacional aprovou e 
o Governo Federal sancionou a 
nova Lei de Licitação de 2021.

Taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos 
para Covid é a menor em nove meses

Pandemia

A taxa de ocupação de 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) para aten-
dimento a pacientes com a 
Covid-19 é a menor em nove 
meses no Paraná. Dados da 
Secretaria de Estado da Saú-
de (Sesa) mostram que nesta 
sexta-feira (30) a ocupação 
está em 57%. O indicador 
não baixava de 60% desde 
1º novembro de 2020, quan-
do a pasta registrou 56% de 
ocupação.

Na época, o Estado so-
mava 952 leitos de UTI, 
mas desde então o número 
mais que dobrou, chegando 
a atuais 1.952 (aumento de 
105%).

Esta é a quarta vez no 
mesmo mês que a taxa apon-
ta queda, em uma sequência 
de marcos significativos na 
ocupação de leitos de UTI. O 
indicador caiu de 90% em 5 
de julho. A taxa estava no pa-
tamar acima desse valor des-
de 21 de fevereiro, quando 
o Paraná estava no início da 
segunda onda da Covid-19. 
No dia 13 de julho, foi para 
79% e, em 21 de julho, para 
68%.

“Cada vez que a taxa de 
ocupação cai significa que 
menos pessoas estão adoe-
cendo pela infecção do novo 
coronavírus. Isso só está sen-
do possível com a aceleração 
da vacinação em todo o Esta-
do, ainda mais neste mês que 
já tem a melhor média de 
vacinação diária desde janei-
ro”, afirmou o secretário de 
Estado da Saúde, Beto Preto.

A queda de ocupação é 
ainda mais visível com re-

lação aos leitos de enferma-
ria. Atualmente o Paraná 
soma 2.494 leitos clínicos, e 
a ocupação é de 37%. A taxa 
não baixava de 40% desde 2 
de julho de 2020, quando o 
Estado contava com 1.266 
leitos e 38% de ocupação. O 
aumento no número de lei-
tos disponíveis foi de 97%.

Ao todo, mais de 94 mil 
pacientes já foram atendi-
dos nos leitos exclusivos 
Covid-19 no Paraná (UTIs e 
enfermarias, adultas e pedi-
átricas).

Em paralelo, há redução 
significativa no internamen-
to de idosos em UTIs Covid 
desde fevereiro deste ano. 
A média de ocupação dos 
leitos no ano passado era de 
63% de pessoas acima de 60 
anos. Em fevereiro esta taxa 
baixou para 56%, em mar-
ço para 51%, em abril para 
50%, em maio para 33% e 
em junho para 27%.

Considerando os núme-
ros absolutos, o Paraná so-
mava em janeiro 1.685 ido-
sos internados em leitos de 
UTI e fechou o mês passado 
com 1.146.

Segundo Beto Preto, a 
redução demonstra o efeito 
da vacinação neste público 
que foi priorizado para rece-
ber a vacina, desde o início 
da imunização no Estado. 
“A diminuição da porcenta-
gem de idosos em leitos de 
UTI Covid é um sinal claro 
que vacinas salvam vidas e 
reduzem o agravamento da 
infecção pelo vírus. A vaci-

Idosos
Ocupação dos leitos de UTI está em 57%. 
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nação começou em todo o 
País pelos idosos e agora, 
meses depois, conseguimos 
observar uma redução ex-
pressiva”, disse.

Até a tarde desta sexta-
-feira (30), o Paraná já havia 
aplicado 3.376.386 vacinas 
em pessoas acima de 60 
anos. Destas, 1.827.910 pri-
meiras doses e 1.548.476 se-
gundas doses ou dose única. 
Mais de 2 milhões de doses 
foram aplicadas antes do iní-
cio de maio, o que significa 
que agora em agosto aqueles 
que tomaram AstraZeneca 
ou Pfizer irão tomar a segun-
da dose e completar o esque-
ma vacinal.

Outro indicativo da me-
lhora nos indicadores da 
pandemia é o número de re-
produção eficaz, ou Rt, que 
mede o contágios causado 
por cada pessoa infectada e 
indica a velocidade de con-
taminação da Covid-19 em 

cada localidade. Nesta sexta-
-feira (30) o Paraná está com 
0.81, o que significa que 100 
pessoas contaminadas pelo 
vírus Sars-CoV-2, transmi-
tem, em média, para 81 no-
vas pessoas.

Os números são bem di-
ferentes dos registrados no 
mês passado, quando o Pa-
raná atingiu um Rt de 1.48 
no dia 24.

Os dados são do siste-
ma Loft.Science. Segundo a 
plataforma, “um Rt de 3–4 
infectará virtualmente toda a 
população, enquanto um Rt 
de 1.5 pode ainda alcançar 
60% da população. Somente 
se o Rt for menor do que 1, 
a epidemia irá diminuir de 
tamanho até ser eliminada”.

O Estado possui agora a 
terceira menor taxa do País, 
atrás somente do Rio Gran-
de do Norte (0.77) e Ceará 
(0.79). A média do Brasil fe-
chou em 1.12 e o estado com 
o maior índice é o Rio Gran-
de do Sul (1.82).

Transmissão

A Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Ane-
el) decidiu manter a ban-
deira vermelha, patamar 
2, para o mês de agosto. 
Com isso, o custo de cada 
100 kilowatt-hora (kWh) 
consumido continua sen-
do de R$9,492. Segun-
do a agência, não houve 
mudança nos cenários 
hidrológicos do país. Ou 
seja, os reservatórios das 
usinas hidrelétricas ain-
da sofrem com o período 
de seca, forçando o uso 
de fontes de energia mais 
caras.

“Agosto inicia-se com 
igual perspectiva hidro-
lógica, com os principais 
reservatórios do SIN 
[Sistema Interligado Na-
cional] em níveis con-

sideravelmente baixos 
para essa época do ano. 
Essa conjuntura sinaliza 
horizonte com reduzida 
capacidade de produção 
hidrelétrica e necessida-
de de acionamento máxi-
mo dos recursos termelé-
tricos”, explicou a Aneel.

Em períodos de seca 
e consequente baixa nos 
níveis dos reservatórios, 
é necessário captar ener-
gia de outros tipos de 
usina, como as termelé-
tricas. Esse tipo de usi-
na gera energia a partir 
de combustíveis fósseis, 
como diesel e gás. Além 
de ser mais poluente, 
é mais cara. Por isso, 
quando as termelétricas 
são acionadas, o custo da 
geração de energia au-

Aneel: bandeira tarifária de 
agosto se manterá vermelha

Conta de luz

Divulgação-AEN/PR

menta e a bandeira tari-
fária muda.

Dentre as dicas trazi-
das pela Aneel para re-
duzir o valor da conta de 
luz, estão o uso racional 
do chuveiro elétrico (ba-
nhos mais curtos e em 
temperatura morna), do 

ar condicionado (manter 
os filtros limpos e redu-
zir ao máximo seu tempo 
de utilização) e do ferro 
de passar (juntar roupas 
para passar de uma só 
vez e começar por aque-
las que exigem menor 
temperatura).

A empresa FLORESTAL ALVORADA FLORES-
TAMENTO E REFLORESTAMENTO LTDA., torna 
público que RECEBEU do IAT a Licença Ambiental Pré-
via, válida até 27/07/2023, para a extração de cascalho, 
em sua propriedade, na Localidade de Agua Branca  Fa-
zenda Boa Vista I, Município de Ventania-PR.

A empresa FLORESTAL ALVORADA FLORES-
TAMENTO E REFLORESTAMENTO LTDA., torna 
público que irá requerer junto ao IAT a Licença Ambiental 
de Instalação, para a extração de cascalho, em sua pro-
priedade, na Localidade de Agua Branca  Fazenda Boa 
Vista I, Município de Ventania-PR.
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O município viveu um 
dos piores momentos da 
pandemia no último mês 
de junho quando foram 
registrados 1.301 casos 
do coronavírus, uma mé-
dia diária de 43 novos 
casos. No entanto, a si-
tuação mudou drastica-
mente neste mês de julho 
com uma queda brusca 
no número de contami-
nações. De acordo com 
o boletim epidemiológi-
co divulgado na última 
quinta-feira, Jaguariaíva 
fecha o mês com 356 con-
firmados, uma redução 
de 72,6%.

A melhora do quadro 
crítico se deve basica-
mente ao avanço da va-
cinação. De acordo com 
o vacinômetro do muni-
cípio divulgado na última 
quarta-feira, 28, 14.041 
jaguariaivenses já ha-
viam recebido pelo me-
nos uma dose da vacina. 
Já os totalmente imuni-
zados somam 3.982 com 

Completando neste mês de julho 
dois anos no município de Arapoti e 
cinco anos em Jaguariaíva, a Jumper 
– Profissões e Idiomas, já coleciona 
inúmeros casos de alunos bem suce-
didos, após a realização de cursos na 
instituição. Para celebrar o momento, 
foram gravadas uma série de depoi-
mentos com estudantes que passaram 
pela Jumper relatando os impactos 
que a escola teve em sua vida pessoal 
e profissional. 

“Eu queria colocar o meu neto na 
Jumper, mas como ele é muito tímido, 
falou que só faria o curso se eu também 
fizesse. Aí eu também me interessei e 
fiz a Informática e gostei muito” dis-
se Terezinha Jesus Antonio, 65 anos, 
aluna de informática. “No começo eu 
era bem tímida, tinha muita vergonha, 
mas com o passar do tempo e com as 
aulas eu fui me soltando. Foi uma ex-
periência muito boa e eu com certeza 
recomendo para todos esse curso que 
eu fiz” falou a aluna de maquiagem e 
TikToker, Julia Estela Cailot, 18 anos.

A ex-aluna Vanilza de Moraes che-
gou abrir o seu próprio negócio após 
o curso de manicure e pedicure. “Esse 
curso superou as minhas expectativas 
e permitiu que eu aprendesse bem as 
técnicas para poder trabalhar. Posso 
dizer que saí daqui muito bem prepa-
rada” falou Vanilza. 

A Jumper também facilita a vida 
dos jovens na entrada do mercado 
de trabalho, como contam em suas 
experiências os estagiários Vinicius 
Assis e Isadora Maciel, ambos de 16 
anos. “Eu fiquei sabendo que ia abrir 
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Jaguariaíva alcança 72,6% de redução de 
casos da Covid-19 entre Junho e Julho

Estudantes relatam importância da 
JUMPER CURSOS em suas carreiras

DesacelerandoProfissionalização

Desaceleração foi motivada pelo avanço da vacinação. 
Foto: Divulgação

duas doses e mais 1.743 
com a dose única. Até o 
momento, a Covid-19 já 
fez 158 vítimas fatais em 
Jaguariaíva, com uma 
taxa de mortalidade em 
3,20%, um pouco acima 
da média estadual que 
está em 2%. 

A imunização segue 
nesta próxima segun-
da-feira, 02, com a va-
cinação de pessoas com 
33 anos que realizaram 
o pré-cadastro no site 

da prefeitura. O local de 
atendimento é a tenda 
montada em frente à UBS 
Dr. Américo F. de Carva-
lho, no bairro Remonta. 
O horário será dividido 
por sexo. Pela manhã 
entre às 09h e 12h serão 
vacinados os homens e 
no período da tarde entre 
14h e 17h as mulheres. 
É obrigatório estar por-
tando o CPF, documento 
com foto e carteira de va-
cinação.

a Jumper aqui em Arapoti e junto com mi-
nha mão fomos acompanhar para ver como 
era. O orientador nos apresentou a bolsa do 
Formatec 40 e nós gostamos muito da ideia e 
minha mãe já me matriculou” falou Isadora.  
“Quando comecei em 2019, eu não sabia nem 
falar direito, era bem tímido, mas a adminis-
tração na parte de oratória me ajudou muito 
a crescer e poder me expressar” complemen-
tou Vinícius.

A gerente da Jumper Arapoti, Janine 
Ludwig Guedes, afirma estar muito satisfei-
ta com os frutos colhidos pelos alunos que 
passam pela instituição. “É uma satisfação 
muito grande e é motivo de orgulho vermos 
a diferença que a Jumper ocasiona na vida 
das pessoas. Alguns já estão com seu negócio 
aberto, outros já entraram para o mercado 
de trabalho. Isso tudo nos deixa muito feli-
zes” disse Janine, que aproveita para convi-
dar todos os interessados para conhecer os 
cursos e métodos de ensino e aprendizagem 
da JUMPER, localizada na rua Moisés Lu-
pion, 214, centro de Arapoti. Fone-Whats: 
43-3557-1668. E em Jaguariaíva, a JUMPER 
está no Jardim Matarazzo, rua João Tracz, 
162 - Fone-Whats 43-3535-7190.


