
• Mais um amanhecer gelado nas regiões paranaenses. 
A massa de ar frio e seco que atua sobre o estado man-
tém o tempo estável com o sol predominando no decor-
rer do dia, porém com temperaturas amenas.
 
Mín:  08°C em Curitiba
Máx: 24°C em Londrina
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
08/05/20................................. R$ 92,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
08/05/20.................................R$ 38,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
08/05/20................................. R$ 60,00

Fonte: Deral/Seab

Retomada econômica deve ter
investimento público e gestão eficiente

 Ampliar os inves-
timentos públicos com a 
execução de obras que 
geram empregos nos 
municípios e tornar a ad-
ministração estadual ain-
da mais eficiente. Essas 
foram as principais orien-
tações do governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior para retomar o fô-
lego da economia do Pa-
raná após a pandemia da 
Covid-19. O assunto foi 
tratado nesta quinta-fei-
ra (7) em reunião com a 
equipe responsável pelo 
planejamento das ações 
de recuperação do Para-
ná.
 O Grupo de Tra-
balho para Coordenação 
de Ações Estruturantes 
e Estratégicas para Re-
cuperação, Crescimento 
e Desenvolvimento do 
Estado do Paraná é co-
ordenado pelo vice-go-
vernador Darci Piana e 
conta com uma participa-

ção multissetorial, forma-
do por representantes de 
diversas áreas do gover-
no e com apoio do setor 
produtivo.
 Ratinho Junior 
destacou que o Estado 
deve tomar à frente da 
recuperação econômica, 
com investimento público 
pesado na área de infra-
estrutura e na alavanca-
gem de recursos para o 
setor privado, por meio 
de financiamentos com 
juros baixos pela Fomen-
to Paraná e pelo Banco 
Regional de Desenvol-
vimento do Extremo Sul 
(BRDE).
 A intenção, disse 
ele, é que o planejamen-
to estratégico comece 
a funcionar a partir de 
agosto, com a perspec-
tiva de uma diminuição 
nos casos de coronaví-
rus. “Esta é também a 
oportunidade de traba-
lhar com a eficiência da 

máquina pública. Mais 
do que diminuir o cus-
teio, é necessário tam-
bém pensar em ações 
que tornem os órgãos 
estatais mais eficientes”, 
disse o governador.

CRÉDITO
 Ratinho Junior 
também pediu à equipe 
para mapear recursos 
que possam ser acessa-
dos para que o Estado 
amplie o caixa dos meca-
nismos próprios de crédi-
to, além de possibilitar a 
realização de obras de 
infraestrutura, e também 
de escolas e unidades de 
saúde, que geram em-
pregos nos municípios. 
“É isso que os outros paí-
ses fazem em momentos 
de crise”, acrescentou 
Ratinho Junior.
 De acordo com 
o controlador-geral do 
Estado, Raul Siqueira, o 
grupo de trabalho busca 
medidas para serem im-

plantadas imediatamen-
te, e também no médio 
e longo prazo. No caso 
da eficiência da máquina 
pública, ressaltou ações 
como a auditoria da fo-
lha de pagamento, nova 
ocupação dos imóveis 
do Estado e projetos que 
permitem arrecadar re-
cursos para investimen-
tos.
 A orientação do 
governo é que as secre-
tarias observem em seus 
orçamentos quais recur-
sos podem ser aplicados 
em obras nos municípios. 
O Estado conta R$ 600 
milhões de um financia-
mento contratado junto 
ao Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento 
(BID). Gerenciados pela 
Secretaria Estado de 
Desenvolvimento Urba-
no e Obras Públicas, os 
investimentos integram 
o pacote de ações para 
auxiliar as cidades para-

naenses.
TECNOLOGIA

 O governador 
Ratinho Junior rece-
beu também a visita de 
executivos da Motorola 
nesta quinta-feira (07). 
A empresa apresentou 
soluções tecnológicas de 
comunicação em nuvem. 
O presidente da compa-
nhia, Elton Borgonovo, 
disponibilizou gratuita-
mente equipamentos 
para serem testados por 
diferentes secretarias 

durante o período da 
pandemia de coronaví-
rus.
 De acordo com 
Borgonovo, as soluções 
da empresa já estão em 
uso no Departamento 
Penitenciário do Paraná 
(Depen-PR) para o mo-
nitoramento de diversos 
presídios. A ferramenta, 
afirmou ele, pode ser 
aplicada por diferentes 
áreas do Estado, como 
Saúde, Segurança Pú-
blica e Agricultura, am-

pliando e melhorando a 
qualidade dos serviços.
 “A ideia é superar 
as comunicações críticas 
das forças de segurança 
e saúde. O que estamos 
disponibilizando é uma 
plataforma em nuvem 
de rádio comunicação 
com uma escalabilidade 
muito grande. O Paraná 
já é pioneiro no uso dos 
aparelhos em penitenci-
árias”, explicou Borgono-
vo.

Fonte: aen.pr.gov.br

Saúde confirma 30 novos casos de coronavírus e mais três óbitos
 A Secretaria de 
Saúde atualiza as infor-
mações relacionadas 
à Covid-19. O boletim 
divulgado nesta quinta-
feira (07) traz 30 novos 
casos confirmados e 
mais três óbitos. O mo-
nitoramento soma 1.656 
casos de pessoas diag-
nosticadas com o novo 
coronavírus no Paraná 
e, destas, 104 morreram 
em função da doença.
 As três pesso-
as morreram na quar-
ta-feira (06) e estavam 
internadas. São dois ho-
mens, um residente de 
Cambé, de 62 anos, e 
outro de Maringá, de 49 

anos, e uma mulher de 
80 anos que morava em 
Curitiba.

ÓBITOS
 Há mortes por 
Covid-19 confirmadas 
em 42 cidades. A Capi-
tal tem o maior número, 
são 27 óbitos. Londrina 
registrou 14, Maringá 6, 
Campo Mourão, Cas-
cavel e Paranavaí têm 
quatro óbitos por mu-
nicípio em decorrência 
da doença. Fazenda Rio 
Grande registra 3. Em 
Apucarana, Campo Lar-
go, Foz do Iguaçu, Gua-
íra, Ivaiporã, Paranaguá 
e Pinhais foram duas 
mortes em cada cidade.

 Outros 28 mu-
nicípios registram um 
óbito cada: Arapongas, 
Araruna, Bandeirantes, 
Cambé, Campina da La-
goa, Campina Grande 
do Sul, Cianorte, Guai-
racá, Iretama, Jussara, 
Manoel Ribas, Mirador, 
Pato Branco, Primeiro 
de Maio, Quatiguá, Ri-
beirão do Pinhal, Santa 
Fé, Santa Mônica, San-
to Antônio do Caiuá, 
São João do Caiuá, São 
João do Ivaí, São José 
dos Pinhais, Siqueira 
Campos, Tamboara, Ter-
ra Boa, Umuarama, Uraí 
e Verê.

CONFIRMAÇÕES

 Os novos casos 
confirmados são de re-
sidentes em: Apucarana 
(4), Campina Grande do 
Sul (1), Campo Largo 
(3), Colombo (1), Curi-
tiba (7), Foz do Iguaçu 
(1), Guaraci (1), Itape-
ruçu (1), Lapa (1), Mal-
let (1), Paranavaí (1), 
Pinhais (1), Piraquara 
(1), Ponta Grossa (2), 
São João do Caiuá (2), 
Tamboara (1) e Telêma-
co Borba (1).
 São 140 cidades 
paranaenses com con-
firmações e casos de 
Covid-19. Curitiba regis-
tra 506 casos; Londrina 
tem 109; Cascavel 86; 
Maringá 63; Paranavaí 
56; Foz do Iguaçu 50 e 
Campo Mourão têm 42 
registros. São João do 
Caiuá possui 31 mora-
dores com diagnóstico 
confirmado; Pinhais e 

São José dos Pinhais 25 
cada uma das cidades. 
Fazenda Rio Grande e 
Cianorte têm 24 confir-
mações cada uma; em 
Apucarana e Campo 
Largo são 22 ocorrên-
cias cada e Ponta Gros-
sa registrou 21 casos 
até esta quinta-feira (7). 
Telêmaco Borba tem 20 
casos e outros 124 mu-
nicípios registram entre 
um e 19 casos.

NÚMEROS
 O Centro de In-
formações Estratégicas 
em Vigilância em Saúde 
(Cievs), que faz parte 
da Diretoria de Atenção 
e Vigilância da secreta-
ria estadual, contabiliza 
apenas os casos con-
firmados com resulta-
dos positivos de testes 
rápidos realizados com 
o produto do fabricante 
One Step Test, enviado 

pelo Ministério da Saú-
de.

RECUPERADOS
 De acordo com 
os dados dos pacientes 
da planilha de monito-
ramento da Vigilância 
Epidemiológica da se-
cretaria, 644 são con-
siderados recuperados. 
Os números de Curitiba, 
consultados do site da 
prefeitura, mostram ou-
tros 487 considerados 
recuperados.

RESIDENTES DE 
FORA

 Pacientes que 
moram em outros es-
tados e que tiveram o 
diagnóstico no Paraná 
são 22. Duas novas con-
firmações foram con-
tabilizadas nesta quin-
ta-feira (07) no informe 
da secretaria estadual. 
Ambos são moradores 
do Pará, no Norte do 

País. Três residentes de 
outros locais morreram 
em decorrência da Co-
vid-19.
 Consulte o in-
forme completo: www.
saude.pr.gov.br/modu-
les/conteudo/conteudo.
php?conteudo=3507

ALTERAÇÕES
 A Secretaria de 
Estado da Saúde infor-
ma alguns ajustes no 
boletim. Um caso confir-
mado no dia 1º de maio 
como residente em Curi-
tiba foi transferido para 
Piraquara. Um caso 
confirmado em 27 de 
abril, de um morador de 
Guarapuava, foi exclu-
ído por duplicidade de 
notificação. Um caso re-
gistrado em 05 de maio 
em Rio Branco do Sul foi 
transferido para Itaperu-
çu.

Fonte: aen.pr.gov.br


