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Jaguariaíva inicia nesta quarta 
programação da Semana da Pátria

A tradicional celebração de 07 de setembro terá uma programação cívica especial 
em razão da pandemia da Covid-19 e terá início nesta quarta-feira, 1º.
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População de Arapoti chega a 28.480 
e de Jaguariaíva a 35.192

Arapoti alcança 100% de transparência na 
vacinação contra a Covid, aponta ranking do TCE

Censo 2021

Saúde

A população brasileira 
chegou a 213,3 milhões de 
pessoas em 1º de julho de 
2021, segundo estimati-
va do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE). No ano passado, o 
Brasil tinha 211,7 milhões 
de habitantes.

O dado foi publicado 
na última sexta-feira (27) 
do Diário Oficial da União. 
O crescimento estima-
do da população de 2020 
para 2021 foi de 0,74%, de 
acordo com o IBGE.

A estimativa mostra 
que os estados mais po-
pulosos são: São Paulo 
(46,65 milhões), Minas 
Gerais (21,41 milhões) e o 
Rio de Janeiro (17,46 mi-

lhões).
O país tem três estados 

com menos de 1 milhão 
de habitantes: Roraima 

(652,7 mil), Amapá (877,6 
mil) e Acre (906,9 mil).

O município de Arapo-
ti passou de 28.300 para 

28.480. Já a de Jagua-
riaíva foi de 35.027 para 
35.192, segundo as esti-
mativas do IBGE.
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O Tribunal de Con-
tas do Estado do Para-
ná (TCE/PR) divulgou 
nesta terça-feira, 31, o 
ranking definitivo com os 
números finais do levan-
tamento sobre a publici-
dade dada ao processo de 
imunização da população 
contra a Covid-19 realiza-
do junto aos 399 municí-
pios do Paraná.

O município de Ara-
poti, juntamente com ou-
tras 49 cidades parana-
enses, atingiu o 1° lugar 
com um índice de 100% 
de transparência na vaci-
nação contra o coronaví-
rus. Jaguaraíva ficou na 
194° posição com outros 
26 municípios, com um 
índice de 60% de trans-
parência. 

Os novos resultados 
foram obtidos após o 
TCE-PR reanalisar, a pe-
dido, os portais da trans-
parência de 41 prefeitu-
ras  entre os dias 4 e 17 
de agosto, a exemplo do 
que já havia sido feito em 
julho, quando 49 sites fo-
ram reavaliados.

Os últimos dados da 
pesquisa ITP - Vacinação 
já estão disponíveis no 
site do órgão. Eles apon-
tam que, após a revisão 
final, a média geral de 
atendimento aos critérios 
do estudo, que original-
mente era de 54,2%, pas-
sou de 55,6% para 58,5%.

O TCE analisou ques-
tões a respeito da divul-
gação no portal da trans-
parência ou site oficial 
da prefeitura, do plano 
de ação municipal para 
efetivar a vacinação da 
população local; de in-
formações sobre a segu-

ARAPOTI rança, eficácia e poten-
ciais riscos e benefícios 
das vacinas utilizadas; 
da ordem dos grupos 
prioritários para serem 
imunizados, com desta-
que para a fase vigente 
no momento; de "vacinô-
metro"; do quantitativo 
de insumos e doses de 
vacinas recebidas ou ad-
quiridas; de canais para 
denúncia de "fura-filas" 
e outras irregularidades; 
de telefones e horários de 
funcionamento dos pon-
tos de imunização; dos 
processos de aquisição de 
insumos e vacinas; e do 
registro de possível sobra 
de doses de imunizantes.

No ranking definitivo 

do levantamento, tam-
bém é possível constatar 
que 144 prefeituras - ou 
36% do total - superaram 
o índice de 80%; 103, o 
de 90%; e 50, entre elas 

Arapoti, cumpriram inte-
gralmente todos os itens 
do levantamento. Ante-
riormente, esses núme-
ros haviam sido de 128, 
90 e 44, respectivamente.
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Uma queimada de 
grandes proporções que 
teve início nesta semana e 
chegou ao Parque do Lago 
Azul na tarde da última 
quinta-feira, 26, destruiu 
aproximadamente 70% 

da vegetação do local que 
é um dos principais pon-
tos turísticos e uma das 
belezas naturais do mu-
nicípio. 

O incidente é algo sem 
precedentes na história 
de Jaguaraíva e causou 
enorme comoção. “É um 

dia histórico, porém triste 
para o município” revelou 
o historiador e colabora-
dor da Folha Paranaense, 
Rafael Pomim. O incêndio 
só foi amenizado após os 
primeiros pingos de chu-
va caírem no fim da tarde 
desta quinta-feira.

O Estado do Paraná 
convive com uma das pio-
res secas de sua história 
recente. O fator é deci-
sivo para a proliferação 
de queimadas em vários 
pontos do estado e contri-
buiu também para agra-
var a crise hídrica.

Incêndio destruiu 70% da vegetação 
do Lago Azul em Jaguariaíva

Meio Ambiente

Crédito Fotos: Carlos Ornellas

JAGUARIAÍVA

Desemprego tem leve queda e 
fica em 14,1% no 2º trimestre

Economia

A desocupação caiu 0,6 
ponto percentual no trimestre 
móvel encerrado em junho 
deste ano, na comparação 
com o primeiro trimestre, 
e fechou junho com taxa de 
14,1%. Mesmo com essa redu-
ção, o país tem 14,4 milhões 
de pessoas procurando traba-
lho. Os dados são da Pesqui-
sa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad Contínua) 
e foram divulgados pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

O recorde da desocupação 
foi verificada no primeiro tri-
mestre de 2021, com um total 
de 14,8 milhões de pessoas. 
De acordo com a analista da 
pesquisa, Adriana Beringuy, 
apesar da recuperação, a de-
socupação continua alta e re-
presenta o maior nível da sé-
rie histórica para um segundo 
trimestre.

“A população fora da for-

ça de trabalho subiu muito no 
ano passado e continua alta, 
num nível ainda bem mais 
elevado do que no período 
pré-pandemia. No trimestre 
houve uma queda de 1,6 mi-
lhão de pessoas fora da força 
de trabalho. Na comparação 
anual, depois de cinco trimes-
tres com expansão consecuti-
va dessa população, houve a 
redução”.

Ela destaca que a compa-
ração anual é com o segundo 
trimestre de 2020, quando 
se começou a sentir os efei-
tos mais fortes da pandemia 
e a população fora da força 
de trabalho cresceu bastante. 
Pelo lado contrário, a popula-
ção na força de trabalho teve 
uma expansão de 1,8% no 
segundo trimestre e chegou 
a 102 milhões de pessoas. Na 
comparação anual, o cresci-
mento foi de 6,3%, após qua-
tro trimestres de retração.

O país tem 14,4 milhões de pessoas procurando trabalho. 
Foto: Agência Brasil
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Subras Substrato do Brasil Ltda CNPJ 
09.632.638/0001-10, sito a Rodovia PR 92 km 34, torna 
público que está solicitando ao IAT (Instituto de Terra e 
Águas ) a licença de instalação para Industria de Madeira, 
Fabricação de Farinha de Madeira (Moagem, Composta-
gem de resíduos sólidos de madeira, fabricação de subs-
trato agrícola ).

Súmula de Requerimento de Instalação

Sicredi tem alta de 51% na contratação de crédito 
rural no primeiro mês do Plano Safra 2021/2022

Aneel cria nova bandeira tarifária, e 
conta de luz fica mais cara

Agronegócio

Energia

Reforçando sua posi-
ção como uma das insti-
tuições financeiras que 
mais concedem crédito ao 
agronegócio no Brasil, o 
Sicredi já registrou a con-
tratação de mais de R$ 4,8 
bilhões em crédito rural 
apenas no primeiro mês do 
Plano Safra 2021/2022. O 
valor é 51% maior do que 
o registrado no mesmo 
período de 2020, quando 
foram contratados R$ 3,2 
bilhões, e supera a mé-
dia de alta verificada no 
mercado, que registrou 
aumento de 16% do valor 
contratado por produtores 
rurais, com um total de R$ 
26,9 bilhões, segundo o 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimen-
to (MAPA). Com esse de-
sempenho, o Sicredi tem 
representatividade de 18% 
das contratações realiza-
das no mercado em julho. 

Do total registrado pela 
instituição financeira coo-
perativa em contratações, 
R$ 3,5 bilhões serão desti-
nados a operações de cus-
teio (valor 30% maior do 
que o verificado em julho 
de 2020 e que representa 
22% do montante contra-
tado no mercado para esta 
finalidade). Cerca de R$ 
1,2 bilhão foi contratado 
para investimentos (180% 
a mais do que o registra-
do no mesmo período do 
ano passado e equivalente 
a 18% do total contrata-
do no mercado com esse 
objetivo), R$ 67 milhões 
foram contratados para 

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) 
anunciou nesta terça-feira 
(31) a criação de uma nova 
bandeira tarifária na conta de 
luz, chamada de bandeira de 
escassez hídrica. A taxa extra 
será de R$ 14,20 para cada 
100 kilowatt-hora (KWh) 
consumidos e já entra em vi-
gor a partir do dia 1º setem-
bro, permanecendo vigente 
até abril do ano que vem.

O novo patamar repre-
senta um aumento de R$ 
4,71, cerca de 50%, em re-
lação à bandeira vermelha 
patamar 2, até então o maior 
patamar, no valor R$ 9,49 
por 100 kWh.

A decisão foi tomada em 
meio à crise hidrológica que 
afeta o nível dos reservatórios 
das usinas hidrelétricas, prin-
cipal fonte geradora de ener-
gia elétrica no país. De acor-
do com o governo federal, é 
a pior seca em 91 anos. Com 
as hidrelétricas operando no 
limite, é preciso aumentar a 
geração de energia elétrica 
por meio de usinas termo-
elétricas, que têm custo mais 
alto.

A oportunidade é válida para os 
polos de todo o Brasil

Posicionada entre as 
melhores instituições de 
Educação a Distância do 
país segundo avaliação do 
Ministério da Educação 
(MEC), o Centro Universi-
tário Internacional Uninter 
está com inscrições abertas 
para o Concurso de Bolsas, 
chegando a benefícios de 
até 100%.

Todos os candidatos 
que se inscreverem no ves-
tibular on-line estarão par-
ticipando automaticamente 
da campanha. Quanto me-
lhor a pontuação obtida na 
prova, maior será o descon-
to concedido na mensalida-
de do curso. Vale ressaltar 
que as vagas são limitadas e 
os detalhes do regulamento 
você confere aqui. 

O concurso oferece 
oportunidade para mais 
de cem graduações de di-

versas áreas como: Gestão 
e Negócios, Saúde, Direi-
to, Digital, Comunicação e 
Marketing, Design, Meio 
Ambiente, Recursos Hu-
manos, Engenharia, entre 
outros.  

Entre os diferenciais 
de estudar na Uninter, os 
alunos recebem livros fí-
sicos para cada disciplina 
estudada, pacote Adobe e 
Office 365, curso de inglês 
on-line gratuito, além de 
contarem com a plataforma 
de aprendizagem Univir-
tus, um ambiente virtual 
completo e exclusivo para 
alunos da instituição, que 
reúne videoaulas, supor-
te pedagógico e materiais 
complementares.

As inscrições podem ser 
feitas nos polos, ou pelo 
site: www.uninter.com/
concurso-de-bolsas

POLO ARAPOTI - 43 3557-1724  (Whats)
POLO JAGUARIAÍVA - 43 3535-3142(Whats)

Uninter oferece mais de 
16 mil bolsas integrais de 
estudo para cursos EAD

comercialização (alta de 
98% em relação a julho de 
2020 e equivalente a 4% 
do verificado no merca-
do) e R$ 35 milhões para 
industrialização (146% a 
mais do que em julho de 
2020 e que representa 2% 
do contratado no mercado 
para este fim).

Com foco no atendi-
mento aos pequenos e mé-
dios produtores, o Sicredi 
já observa, no primeiro 
mês do ciclo, crescimento 
de 48% nas contratações 
realizadas via Pronaf (Pro-
grama Nacional de Forta-
lecimento da Agricultura 
Familiar), com um total 
de R$ 1,7 bilhão (equiva-
lente a 26% do mercado), 
e de 37% via Pronamp 
(Programa de Apoio ao 

Médio Produtor Rural), 
totalizando aproximada-
mente R$ 1 bilhão contra-
tado neste curto período 
(26% do mercado). Outros 
R$ 2,1 bilhões foram con-
tratados por produtores 
rurais junto à instituição 
financeira cooperativa por 
meio de outros progra-
mas, uma alta de 61% em 
relação ao valor verificado 
em julho de 2020 e que re-
presenta 13% do registra-
do pelo mercado.

“Nosso desempenho 
verificado somente no pri-
meiro mês do ano-safra 
2021/2022 supera as ex-
pectativas e mostra o ape-
tite dos produtores rurais 
por crédito para diversas 
finalidades. São resulta-
dos parciais que expres-

sam a força do Sicredi 
não apenas como forne-
cedor dos recursos, mas 
também como instituição 
financeira próxima desse 
público, capaz de orien-
tá-lo para o desenvolvi-
mento sustentável de seu 
negócio e disponibilizar as 
soluções mais adequadas 
para atendê-lo”, afirma o 
diretor executivo de Cré-
dito do Sicredi, Gustavo 
Freitas. 

Associados interessa-
dos em contratar crédito 
rural no Sicredi podem 
procurar a sua agência ou 
utilizar os canais digitais 
da instituição financeira 
cooperativa, como o apli-
cativo ou o WhatsApp, 
para dar andamento ao 
processo.
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Os motoristas alegam que clandestinos promovem 
concorrência desleal. Foto: Divulgação

Cai número de mortes violentas no 
1º semestre no Paraná, Arapoti e 

Jaguariaíva registraram duas cada

Taxistas protestam contra 
transporte clandestino em Arapoti

Jaguariaíva inicia Semana da Pátria 
com programações cívicas

Segurança

Vou de Táxi

Dia da Independência

A atuação preventiva e o 
planejamento adotado pelas 
forças policiais do Paraná 
culminaram na redução de 
Mortes Violentas Intencio-
nais (MVI) no primeiro se-
mestre deste ano.

Um levantamento da Se-
cretaria da Segurança Públi-
ca aponta que houve queda 
de 12,2% nos casos de homi-
cídios dolosos, latrocínios, 
lesões corporais seguidas 
de morte e feminicídios (de 
1.167 para 1.024) em compa-
ração com o mesmo período 
do ano anterior. Mais da me-
tade (52%) dos municípios 
do Estado (210 dos 399) não 
registraram morte violenta 
neste período.

Em Arapoti neste primei-
ro semestre de 2021 foram 
registrados dois homicídios, 
o mesmo número registrado 
no ano passado inteiro, re-
presentando, no entanto, um 
aumento de 50%. Em 2019, 
foram três homicídios no 
1º semestre e em 2018 não 
ocorreu nenhum no mesmo 
período. 

Já em Jaguariaíva tam-
bém foram dois homicídios 
registrados pela Polícia Civil 
neste primeiro semestre de 
2021, mesmo número re-
gistrado no 1º semestre de 
2020, mantendo tendência 
de estabilidade. Em 2019, 
aconteceu apenas um homi-

cídio no primeiro semestre 
e 5 durante o ano todo. Em 
2018, Jaguariaíva teve qua-
tro assassinatos no primeiro 
semestre e seis ao todo du-
rante o ano.

O relatório da Secretaria 
demonstra que a estratégia 
adotada pelas polícias Mili-
tar e Civil refletiu na maior 
prevenção. Prova disso é o 
número de cidades que não 
tiveram nenhum registro de 
morte violenta, um acrésci-
mo de 29 em comparação 
com o mesmo período do ano 
passado (de 181 para 210).

Outro ponto observado 
pelos especialistas da Pasta 
é que 69 municípios tiveram 
apenas um registro de mor-
te violenta no primeiro se-
mestre. São 279 municípios 
que não tiveram nenhum ou 
apenas um homicídio, o que 
representa 69,9% do Paraná.

Algumas das 23 Áreas 
Integradas de Segurança 
Pública do Paraná (AISPs) – 
divisões geográficas que con-
gregam todos os municípios 
– tiveram redução significa-
tiva de crimes violentos. Na 
16ª AISP, de Paranavaí, 24 
cidades de um total de 35 não 
tiveram mortes violentas, e 
na 18ª AISP, de Apucarana, 
que contempla 26 cidades, 
21 não registraram casos nos 
primeiros seis meses deste 
ano.

Fotos: DivulgaçãoFotos: Divulgação

Nesta quarta-feira, 1º 
de setembro, terá início no 
município uma celebração 
especial em comemoração 
ao dia da independência, co-
memorado no próximo doa 
07 de setembro.  O verde e 
amarelo já toma conta da ci-
dade e a programação para 
celebrar os 199 anos de in-
dependência já está pronta.

A programação é orga-
nizada pela Secretaria Mu-
nicipal de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer que 
preparou uma verdadeira 
força-tarefa para os festejos, 
incluindo desde a limpeza 
e roçada das vias até a pin-
tura e decoração de locais 
como a Praça Getúlio Var-
gas e Estação Cidadã Agente 
Durvalino de Azevedo, palco 
principal da programação, 
que neste ano homenageia 
também os profissionais de 
saúde, heróis da linha de 
frente da pandemia.

Na programação alusiva, 
em todos os dias de cerimô-
nias cívicas, os profissionais 
da linha de frente contra a 
Covid-19 participarão dos 
atos cívicos. As atividades 
começam na quarta, dia 1º, 
e seguem até 7 de setembro 
(terça).

Conforme informações 
do Departamento de Cul-
tura da SMECEL, as come-
morações serão feitas sem 
aglomerações e seguindo os 
protocolos sanitários contra 
a Covid-19, com aferição de 
temperatura, uso de álcool 
em gel e máscaras. A po-
pulação, contudo, poderá 
acompanhar as transmis-
sões ao vivo pelo Facebook, 
via página da Prefeitura de 
Jaguariaíva, a serem reali-
zadas pela Secretaria de Co-
municação Social (SECOM).

Na quarta (1º) pela ma-
nhã o Fogo Simbólico da 
Pátria será conduzido pelo 
Corpo de Bombeiros por 
vários pontos da cidade, 

susbstituindo a Corrida 
de Revezamento do Fogo 
Simbólico, que em anos an-
teriores era realizado por 
alunos e comunidade. Às 
10h, em frente à Estação Ci-
dadã Agente Durvalino de 
Azevedo, a chama chegará 
para acendimento da pira 
pela prefeita Alcione Lemos. 
Ocorre então a solenidade 
de abertura ao ar livre, com 
a presença de autoridades 
municipais e alguns estu-
dantes. 

De 2 a 7, em frente da 
Estação Cidadã, alunos das 
escolas municipais, junto 
com autoridades, partici-
pam de hasteamento e ar-
riamento dos pavilhões, às 
8h e às 17h respectivamen-
te. Na oportunidade have-
rá apresentações culturais 
cívicas, preparadas pelas 
escolas, visando abrilhantar 
a semana e ainda despertar 
o civismo entre os alunos. 
Durante o dia, funcionários 
municipais farão a guarda 

do fogo simbólico da Pátria, 
de forma revezada, em fren-
te à antiga estação.

A prefeita Alcione Le-
mos disse que neste ano 
ainda não será possível dar 
continuidade às grandes 
celebrações alusivas, pois é 
preciso manter os cuidados 
contra o novo coronavírus. 
Destaca, no entanto, que a 
data não passará em branco.

“Devido à pandemia 
neste ano não poderemos 
celebrar o amor à nossa Pá-
tria com o desfile temático e 
maior participação presen-
cial de nossa população nos 
atos cívicos. Conclamamos, 
contudo, que a Semana da 
Pátria traga a todos a refle-
xão sobre o compromisso 
que temos, como brasilei-
ros, com o bem de nossa 
terra, fazendo o melhor que 
pudermos como cidadãos, 
para valorizar, cuidar e de-
senvolver nosso país e nos-
sos irmãos brasileiros”, con-
clui a prefeita Alcione.

JAGUARIAÍVA

Vereadores e repre-
sentantes da Prefeitura, 
dos setores de tributação 
e do jurídico, receberam 
nesta segunda-feira (30) 
taxistas da cidade para 
uma audiência na Câma-
ra Municipal.

Os motoristas de táxi 
reclamam que tem ocor-
rido em Arapoti o trans-
porte de passageiros 
clandestino, sem creden-
ciamento pela Prefeitura, 
e reivindicam fiscaliza-

ção e aplicação de multa. 
Segundo os taxistas, o 
transporte não regula-
mentado gera concorrên-
cia desleal, pois não reco-
lhe os tributos e licenças 
exigidos para realização 
do serviço.

O vereador Maicon 
Pot (SD) explicou que os 
vereadores vão analisar 
em conjunto com o Exe-
cutivo a Legislação mu-
nicipal sobre a prestação 
de serviço de transporte, 
e ver quais alternativas 
podem ser implantadas.

ARAPOTI
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A Conferência Municipal 
de Saúde foi realizada na úl-
tima sexta-feira, 27. A 14ª 
edição foi organizada pela 
Secretaria Municipal de Ha-
bitação e Desenvolvimento 
Social (SHADS), e o Conse-
lho Municipal de Assistência 
Social (CMAS). Os debates 
ocorreram em ambiente vir-
tual e também com reunião 
de alguns gestores no Labo-
ratório de Informática do 
Departamento Municipal de 
Ensino Profissionalizante.

Para garantir o acesso 
e participação aos usuários 
do SUAS (Sistema Único 
de Assistência Social), com 
mais fragilidade no acesso à 
internet, houve ainda duas 
pré-conferências presenciais, 
voltados aos assistidos pelas 
unidades dos CRAS (Centros 
de Referência de Assistência 
Social) Pedrinha e Primave-
ra. Esses encontros seguiram 
as determinações de biosse-
gurança relativas à preven-
ção da Covid-19.

De forma virtual também 
ocorreram debates e avalia-
ção de sugestões no dia 27. O 
espaço on-line esteve aberto 

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social e o Conse-
lho Municipal de Assistência 
Social realizaram a 12ª Confe-
rência Municipal de Assistên-
cia Social, objetivando propor-
cionar um espaço de debate 
abrangente sobre questões que 
afetam o Sistema Único de As-
sistência Social (SUAS).

Nessa edição, o tema da 
conferência foi “Assistência 
Social: Direito do Povo e De-
ver do Estado”, com financia-
mento público, para enfrentar 
as desigualdades e garantir 
proteção social. Como explica 
a secretária executiva do Con-
selho Municipal de Assistência 
Social Maria Olívia Zacharias 
a Conferência debateu eixos 
temáticos referentes a polí-
ticas públicas de Assistência 
Social para o município. “Pro-
curamos avaliar e apontar 
caminhos e estratégias para 
o fortalecimento e defesa do 
SUAS”.

Osicléia Carneiro, secre-
tária municipal de Assistência 
Social destaca ser essencial o 
empenho e trabalho coletivo 
para a melhoria dos serviços 
de assistência social. “A confe-
rência é uma oportunidade de 
debate e apresentação de pro-
postas que visem aprimorar o 
sistema com o objetivo de pro-

O Governo do Paraná pror-
rogou por mais 15 dias as medi-
das restritivas de enfrentamen-
to da pandemia no Estado que 
estão em vigor desde o início do 
mês. O decreto nº 8.568/2021, 
assinado pelo governador Car-
los Massa Ratinho Junior nesta 
terça-feira (31), estende as re-
gras até às 5 horas do dia 15 de 
setembro.

Dessa forma, permanece a 
restrição de circulação e a co-
mercialização e o consumo de 
bebidas alcóolicas em espaços e 
vias públicas entre 24h e 5h. O 
toque de recolher não se aplica 
a atividades e serviços essen-
ciais.

Desde o início de agosto 
está autorizada a realização de 
algumas categorias de eventos, 
desde que atendam medidas de 
prevenção.

Em locais abertos, para pú-
blico exclusivamente sentado 
ou delimitado, sem consumo 
de alimentos e bebidas, pode-
rão ser realizados eventos com 
capacidade máxima de 60% do 
previsto, desde que não ultra-
passe 500 pessoas. No caso de 
haver consumo de alimentos 
e bebidas, a lotação prevista é 
de 50%, com o máximo de 500 
pessoas.

Em locais fechados, por 
sua vez, a taxa de ocupação é de 
40% para até 500 pessoas, sem 
nenhum tipo de consumo.

Em ações que envolvam co-
midas e bebidas, o regramento 
estabelece o limite de 400 pes-
soas e lotação de 30% do pre-
visto, respeitando a seguinte 
ordem: I – espaços com capa-
cidade máxima de 200 pessoas 
poderão receber eventos de até 
80 pessoas; II – espaços com 
capacidade entre 201 a 500 
pessoas, poderão sediar even-

tos de no máximo 150 pessoas; 
III – espaços com capacidade 
entre 501 a 1000 pessoas pode-
rão sediar eventos de no máxi-
mo 300 pessoas; e IV – espaços 
com capacidade máxima acima 
de 1001 pessoas poderão sediar 
eventos de no máximo 400 pes-
soas.

Permanece proibida, con-
tudo, a realização presencial 
dos eventos, de qualquer tipo, 
que possuam uma ou mais das 
seguintes características: dan-
çantes ou de outra modalidade 
de interação que demandem 
contato físico entre os frequen-
tadores; em local fechado que 
não possua sistema de clima-
tização com renovação do ar 
e Plano de Manutenção, Ope-
ração e Controle atualizados; 
que demandem a permanência 
do público em pé durante sua 
realização; com duração supe-
rior a 6 horas; esportivos com 
presença de público; que não 
consigam garantir o controle 
de público no local ou que pos-
sam atrair presença de público 
superior àquele determinado 
nesta norma, como exposições 
e festivais; de caráter interna-
cional; realizados em locais 
não autorizados para esse fim; 
e que não atendam os critérios 
previstos nesta legislação e de-
mais normativas vigentes.

A manutenção, endure-
cimento ou flexibilização das 
regras é definida com base em 
indicadores da Covid-19 e re-
fletem o cenário pandêmico 
do momento, podendo sofrer 
alterações a qualquer momen-
to. A Secretaria de Estado da 
Saúde monitora os números de 
mortes, casos e de internações 
em decorrência da doença e o 

avanço da vacinação no Paraná.
Boletim epidemiológico di-

vulgado nesta terça-feira (31) 
pela Sesa aponta um decrésci-
mo de 40,3% na média móvel 
de mortes em relação a 14 dias 
atrás e redução de 50,5% no 
número de casos confirmados 
da doença no mesmo período 
de tempo. A taxa de ocupação 
de leitos de Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI) exclusivos 
para tratamento da Covid-19 
está em 57% e a de enfermaria 
em 41%.

O Estado já vacinou 
7.686.079 pessoas com pelo 
menos uma dose (ou dose 
única) do imunizante contra a 
Covid-19, quase 90% da popu-
lação adulta.A manutenção, en-
durecimento ou flexibilização 
das regras é definida com base 
em indicadores da Covid-19 e 
refletem o cenário pandêmico 
do momento, podendo sofrer 
alterações a qualquer momen-
to. A Secretaria de Estado da 
Saúde monitora os números de 
mortes, casos e de internações 
em decorrência da doença e o 
avanço da vacinação no Paraná.

Boletim epidemiológico di-
vulgado nesta terça-feira (31) 
pela Sesa aponta um decrésci-
mo de 40,3% na média móvel 
de mortes em relação a 14 dias 
atrás e redução de 50,5% no 
número de casos confirmados 
da doença no mesmo período 
de tempo. A taxa de ocupação 
de leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) exclusivos para 
tratamento da Covid-19 está em 
57% e a de enfermaria em 41%.

O Estado já vacinou 
7.686.079 pessoas com pelo 
menos uma dose (ou dose 
única) do imunizante contra a 
Covid-19, quase 90% da popu-
lação adulta.
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Jaguariaíva realizou XIV Conferência 
Municipal de Assistência Social Arapoti debate políticas públicas 

para promoção da Justiça Social

Governo do Paraná amplia restrições 
vigentes até o dia 15 de setembro

12ª Conferência

Pandemia

para representantes de vá-
rios segmentos, tais como os 
integrantes de entidades e 
pessoas envolvidas na assis-
tência social, gestores e tra-
balhadores da área, usuários 
e representantes de organiza-
ções de usuários, conselhos, 
entre outros.

Foram várias as delibera-
ções registradas. Entre elas, 
a de implantar um cronogra-
ma de educação continuada 
para formação e fortaleci-
mento dos profissionais da 
assistência social. Também 
foi discutida a proposta para 
que a idade mínima, que é de 
65 anos para acesso ao BPC 
(Benefício de Proteção Con-
tinuada), seja revista para 

62 anos pelo Governo Fede-
ral. No âmbito municipal, 
foi deliberada a verificação e 
atualização, em parceria com 
o CMAS, da legislação muni-
cipal referente ao acesso aos 
Benefícios Eventuais. Tam-
bém falou-se da importân-
cia de ampliar a divulgação 
e promoção do SUAS, entre 
outros pontos.

Durante a conferência, 
houve também a apresenta-
ção dos novos membros do 
CMAS para a gestão 2021-
2023. Presente na ocasião, a 
presidente do conselho, Lu-
dmila Kojo Turek, que deixa 
o cargo, agradeceu o apoio 
recebido na sua gestão e de-
sejou sucesso à nova equipe.

porcionar melhores condições 
de vida para a população em 
condição de vulnerabilidade 
social”, complementa a Secre-
tária.

O prefeito Irani Barros 
participou da abertura do 
evento, onde destacou a im-
portância das políticas de As-
sistência Social para a gestão 
municipal. “É uma área muito 
sensível, já que muitas pessoas 
em situação de vulnerabilida-
de dependem desses serviços 
para ter condições mínimas 
de vida, por isso a importân-
cia da Conferência em realizar 
essa avaliação do que foi feito 
e propor novas soluções bus-
cando melhorar a qualidade 

de vida dessas pessoas”.
A presidente do Conselho 

Municipal de Assistência So-
cial Jaqueline van der Goot foi 
a responsável por decretar a 
abertura da Conferência, que 
teve como palestrante a As-
sistente Social Ozilda Gomes 
- profissional com larga expe-
riência e qualificação técnica, 
que abordou o tema “Assis-
tência Social: Direito do povo 
e dever do estado, com finan-
ciamento público para enfren-
tar as desigualdades e garantir 
proteção social”. 

Edilson Corsini, presiden-
te da Câmara Municipal de Ve-
readores também participou 
da Conferência.

Prefeito Irani Barros participou das discussões. 
Foto: Divulgação

Jaguariaíva realizou o evento de forma híbrida devido 
à pandemia. Foto: Divulgação
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