
• A presença de uma frente fria sobre o estado, mantém 
a manhã chuvosa em todas as regiões do Paraná. As 
chuvas que ocorrem desde a madrugada seguem avan-
çando pelas regiões paranaenses e os maiores acumu-
lados até o momento são registrados no oeste do estado. 
Mín:  11°C em Curitiba
Máx: 24°C em Londrina
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
06/05/20................................. R$ 89,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
06/05/20.................................R$ 37,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
06/05/20................................. R$ 60,00

Fonte: Deral/Seab

Um milhão de cestas de alimentos vão 
abastecer famílias de todo Paraná

 O Governo do Pa-
raná iniciou a entrega para 
as prefeituras do Estado 
do Cartão Comida Boa. 
Trata-se de um auxílio 
emergencial criado pela lei 
20.172, que permite aos 
beneficiários a compra de 
alimentos em comércios 
credenciados. A iniciati-
va foi regulamentada por 
decreto assinado pelo go-
vernador Carlos Massa 
Ratinho Junior na segun-
da-feira (04).
 Estão aptas a 
receber o vale os 840 mil 
inscritos no Cadastro Úni-
co (CadÚnico) do gover-
no federal e cerca de 168 
mil microempreendedores 
individuais, contribuintes 
individuais do Regime Ge-
ral da Previdência Social 
(RGPS) e trabalhadores 
informais de qualquer na-
tureza. O auxílio vai vigo-
rar durante o período da 
pandemia do novo corona-
vírus e é um complemento 
aos benefícios do governo 
federal.
 “Essa é uma das 
medidas do pacote social 
destinado ao enfrenta-
mento da pandemia do 
novo coronavírus e dos 
reflexos causados pela 
situação de calamidade 
pública”, afirma o governa-
dor Ratinho Junior. Entre 

as ações já tomadas pelo 
governo estão o auxílio 
para empresas, novos limi-
tes nos programas sociais 
da Copel e da Sanepar e 
o adiamento das parcelas 
dos programas de habita-
ção da Cohapar.
 Pelo portal www.
cartaocomidaboa.pr.gov.
br ou pelo telefone 0800 
200 4150, os interessa-
dos poderão verificar se 
estão inscritos no CadÚ-
nico e obter informações 
sobre o auxílio, inclusive 
os locais de retirada dos 
vales e os estabelecimen-
tos comerciais credencia-
dos. As plataformas estão 
sendo operacionalizadas. 
O voucher será entregue 
pelas prefeituras, preferen-
cialmente em Centros de 
Referência de Assistência 
Social (Cras), igrejas ou 
clubes de serviço.
 “O Cartão Comida 
Boa é um trabalho con-
junto de várias áreas para 
atender as famílias que 
ficaram em condições vul-
neráveis neste momento”, 
explica o chefe da Casa 
Civil, Guto Silva. “O gover-
no teve que fazer um gran-
de esforço para viabilizar 
os recursos necessários 
para operacionalizar o pro-
grama”, acrescenta.
 Os recursos para 

o auxílio emergencial são 
do Fundo de Combate à 
Pobreza. Para esta pri-
meira etapa já estão libe-
rados R$ 50.425.700,00. 
“Estamos num momento 
de perda de arrecadação, 
mas esta ação é prioritá-
ria”, afirma o secretário da 
Fazenda, Renê Garcia Ju-
nior, que calcula uma forte 
redução no fluxo de caixa 
do Estado durante todo o 
ano, só em abril a perda 
foi calculada em R$ 550 
milhões.

OPERAÇÃO
 O benefício será 
operacionalizado por meio 
de um cartão com proteção 
por QR Code, que permiti-
rá realizar as compras nos 
mercados credenciados 
pela Secretaria da Agricul-
tura e do Abastecimento.
 Segundo o secre-
tário Norberto Ortigara, até 
segunda-feira 2.023 esta-
belecimentos comerciais 
de todos os municípios já 
estavam cadastrados no 
programa. Ele informa que 
o Comida Boa foi planeja-
do como apoio às famílias 
que ficaram vulneráveis 
em decorrência da pande-
mia.
 Ortigara afirma 
que o benefício vai exigir 
um esforço financeiro da 
sociedade paranaense. 

“Mas é muito importante 
neste momento para dar 
amparo às famílias”, re-
forçou. “A gente sabe da 
importância disso, porque 
muitos perderam a sua re-
ferência, o seu ganha-pão. 
Nós, como sociedade, pre-
cisamos socorrer essas fa-
mílias.”
 A Secretaria da 
Justiça, Família e Trabalho 
(Sejuf) orientou os Centros 
de Referência de Assistên-
cia Social (Cras), Centros 
de Referência Especiali-
zado de Assistência Social 
(Creas) e entidades religio-
sas sobre as ações neces-
sárias para a concessão 
do auxílio emergencial.
 Em conjunto, as 
duas secretarias entrega-
ram os vales aos chefes 
de núcleos regionais do 
governo, que começam 
agora a repassar às prefei-
turas. “Os escritórios regio-
nais da secretaria em todo 
o Estado vão oferecer a 
orientação e apoio neces-
sários às administrações 
municipais para fazer che-
gar esse socorro alimentar 
aos paranaenses mais vul-
neráveis”, diz o secretário 
Ney Leprevost.
 Leprevost afirma 
que o Cartão Comida Boa 
é uma iniciativa do gover-
no estadual para dar um 

socorro alimentar a 1 mi-
lhão de paranaenses que 
estão em situação de vul-
nerabilidade social. “So-
ma-se a outras ações im-
portantes para auxílio aos 
que mais precisam e que 
mais sofrem com os efei-
tos da pandemia”, comple-
ta o secretário.

QUEM VAI RECEBER 
 Para ter direito ao 
cartão, é preciso ser maior 
de 18 anos (à exceção de 
mães adolescentes), ter 
renda familiar mensal per 
capita não superior a meio 
salário mínimo e renda fa-
miliar que não passe de 
três salários mínimos.
 Os beneficiários 
inscritos no CadÚnico pre-
cisam apenas apresentar 
documento com foto e 
CPF no local indicado pelo 
município para a retirada 

do cartão.
 O microempre-
endedor individual, o 
contribuinte individual do 
Regime Geral da Previ-
dência Social (RGPS) e 
o trabalhador informal de 
qualquer natureza deverá 
também assinar uma au-
todeclaração de que está 
enquadrado nos requisitos 
do programa.
 Não estão inclu-
ídos no cálculo da renda 
familiar os rendimentos do 
Programa Bolsa Família.

CARTÃO
 O Cartão Comida 
Boa é um voucher com 
Código QR impresso, vin-
culado ao Cadastro de 
Pessoa Física (CPF) do 
beneficiário.
 O vale foi impres-
so pela Celepar, que tam-
bém é responsável pela 

criação e administração 
do site www.cartaocomida-
boa.pr.gov.br.
 No portal estão 
disponibilizadas infor-
mações para o cidadão, 
como as unidades de 
atendimento, e é feito o 
cadastramento dos comer-
ciantes que desejam fazer 
parte do programa e dos 
atendentes, ou seja, os vo-
luntários que realizarão a 
distribuição do cartão.
 A empresa tam-
bém auxiliou no treina-
mento desses atenden-
tes. “A tecnologia realiza 
a ponte entre os serviços 
do Governo do Estado e o 
cidadão, em especial nes-
te momento tão delicado 
para atender a população”, 
diz o presidente da Cele-
par, Leandro Moura.

Fonte: aen.pr.gov.br

Epidemia de dengue atinge mais da metade das cidades do Estado
 O boletim da 
dengue divulgado na ter-
ça-feira (05) pela Secre-
taria de Estado da Saú-
de contabiliza 157.418 
casos confirmados no 
Paraná e 122 óbitos pro-
vocados pela doença. A 
epidemia atinge 223 ci-
dades – 55,8% dos muni-
cípios paranaenses. São 
cidades que apresentam, 
proporcionalmente, inci-
dência maior que 300 ca-
sos autóctones por 100 
mil habitantes.
 Da semana ante-
rior para esta, o número 
de casos confirmados 
aumentou 10,78%, com 
15.320 novos registros. 
A atualização semanal 
também confirma 11 mor-
tes por dengue que esta-
vam em investigação.
 O secretário de 
Estado da Saúde Beto 
Preto enfatiza à popu-
lação a necessidade de 
manter um efetivo com-
bate à dengue, mesmo 
neste período de enfren-

tamento da Covid-19.
 “Os dados são 
preocupantes e o Gover-
no do Estado mantém 
o alerta e a vigilância, 
apoiando as ações de 
combate e controle da 
dengue em todas as re-
giões e municípios. Mas 
temos que contar com o 
apoio da população, não 
esquecer do cuidado, 
mesmo neste período em 
que enfrentamos o coro-
navírus”, afirma.
 O monitoramen-
to deste período epide-
miológico da dengue co-
meçou em julho de 2019 
e segue até julho deste 
ano.

AÇÕES
 Em Paranaguá, 
por exemplo, a secretaria 
promoveu um treinamen-
to para profissionais da 
saúde sobre classifica-
ção de risco e manejo da 
dengue. “A identificação 
precoce dos casos é fun-
damental para a tomada 
de decisões e implanta-

ção de medidas oportu-
nas, visando principal-
mente evitar a ocorrência 
de óbitos”, disse o médi-
co Enéas Cordeiro Filho, 
da Vigilância Ambiental 
da secretaria estadual, 
responsável pela capaci-
tação.
 O município de 
Paranaguá entrou para 
situação de epidemia 
a partir desta semana, 
com 521 casos autócto-
nes, uma incidência de 
339,05 casos por 100 mil 
habitantes.
 A coordenadora 
de Vigilância Ambiental, 
Ivana Belmonte, disse 
que as ações junto à 1ª 
Regional de Saúde (Pa-
ranaguá) foram reforça-
das assim que o aumento 
de casos foi identificado, 
e que a capacitação está 
entre as principais medi-
das neste momento.
 Ela lembra que o 
município teve histórico 
de mais de 15 mil casos 
autóctones durante a epi-

demia de 2015 e 2016. 
“Por isso, nosso alerta 
é constante e estamos 
à disposição dos muni-
cípios para este apoio e 
fortalecimento das ações 
de controle”.
 Além de Para-
naguá, mais seis municí-
pios atingiram o patamar 
de epidemia nesta sema-
na: Santa Lúcia, Santa 
Tereza do Oeste, Cam-
pina da Lagoa, Kaloré, 
Sertanópolis e Leópolis.
 Em situação de 
alerta são 24 municípios: 
Foz do Jordão, Ibaiti, 
Ibema e Entre Rios do 
Oeste passaram para o 
estágio nesta semana 
epidemiológica. A situa-
ção de alerta indica que 
as cidades apresentam, 
proporcionalmente, a in-
cidência de mais de 100 
casos autóctones confir-
mados por 100 mil habi-
tantes.
 Segundo o bole-
tim, 70 municípios regis-
tram casos de dengue 

grave.
ÓBITOS

 Das 11 mortes 
confirmadas nesta sema-
na, três são de pessoas 
que residiam no muni-
cípio de Londrina: uma 
mulher de 93 anos, por-
tadora de diabetes; uma 
mulher de 55 anos, sem 
comorbidade associada, 
e uma jovem de 24 anos, 
também sem comordida-
de.

 Dois óbitos são 
de moradores de Media-
neira (uma mulher de 91 
anos, sem comorbidade, 
e um homem de 89 anos, 
portador de diabetes e 
hipertensão arterial); um 
óbito em Foz do Iguaçu 
(mulher de 57 anos, com 
sequelas de acidente 
vascular cerebral); um 
óbito em Cianorte (ho-
mem de 74 anos, com 
várias doenças associa-

das); um óbito em Marin-
gá (homem de 29 anos, 
sem quadro de doenças 
associadas); um óbito 
em Alvorada do Sul (ho-
mem de 72 anos, com 
hipertensão); um óbito 
em Florestópolis (homem 
de 76 anos, portador de 
hipertensão), e um óbito 
em Quatro Pontes (mu-
lher de 85 anos, com dia-
betes).

Fonte: aen.pr.gov.br


