
jornal da cidade • edição 2128 • 06 de Maio de 2020.

 Governo vai fomentar obras nos municípios para
reaquecer a economia

 Mesmo em meio 
à pandemia de coronaví-
rus, o Governo do Estado 
formalizou 1.040 novos 
convênios para a reali-
zação de obras em muni-
cípios das mais diversas 
regiões do Paraná. Além 
disso, as intervenções 
que já estavam em an-
damento, administradas 
pela Secretaria de De-
senvolvimento Urbano e 
Obras Públicas, seguem 
com o cronograma em 
dia.
 A ação foi tra-
tada na terça-feira (05) 
pelo governador Carlos 
Massa Ratinho Junior 
em reunião por videocon-
ferência com represen-
tantes de diferentes as-
sociações e consórcios 
municipais do Estado. O 
presidente da Associa-
ção dos Municípios do 
Paraná (AMP) e prefeito 
de Pérola, Darlan Scalco, 
também participou do en-
contro.     
 Ratinho Junior 
destacou que o Estado 
aposta no fomento de 
obras como forma mais 
eficiente de agilizar a 
retomada da econo-
mia, ampliando também 
a oferta de empregos. 
Segundo ele, o Paraná 
espera liberar aproxima-

damente R$ 300 milhões 
nos próximos meses 
para intervenções urba-
nas nas cidades.
 O governador 
disse que o Estado pre-
para um programa de 
recuperação da ativida-
de econômica.  "É uma 
união de ideias que bus-
ca alavancar rapidamen-
te a economia do Estado 
no pós-coronavírus. E, 
dentro deste cenário, são 
essas obras que agilizam 
a construção civil, setor 
que é um grande gerador 
de postos de trabalho”, 
explicou.
 Os investimen-
tos, informou Ratinho 
Junior, são parte do em-
préstimo de US$ 118 mi-
lhões (cerca de R$ 660 
milhões) que o Estado 
está finalizando junto ao 
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) 
e também da sobra de 
caixa da própria Secre-
taria do Desenvolvimento 
Urbano. “Cerca de 20% 
deste montante vamos 
aplicar imediatamente 
nos municípios”, afirmou 
Ratinho Junior.

MODERNIZAÇÃO
 Secretário de 
Desenvolvimento Urbano 
e Obras Públicas, João 
Carlos Ortega reforçou 

que a implantação do 
Portal dos Municípios fez 
com que a gestão dos 
projetos apresentados 
pelas prefeituras ganhas-
se agilidade.
 Com a ferramen-
ta, ressaltou ele, é pos-
sível apresentar projetos 
e acompanhar todas as 
etapas, desde a análise 
até a aprovação, incluin-
do eventuais correções 
para o atendimento a to-
das as legislações que 
regem o setor.
 “Estamos em rit-
mo de força-tarefa para 
que as obras não parem. 
Vamos atender todos os 
municípios e todas as re-
giões. Dar conta de tudo, 
dentro do planejamento”, 
acrescentou Ortega.

COVID-19
 Ratinho Junior 
fez também um balanço 
das medidas que estão 
sendo adotadas para 
conter a circulação do 
coronavírus no Paraná. 
Ele ressaltou que, dife-
rente de outros pontos 
do País, o índice de ocu-
pação de leitos de unida-
des de terapia intensiva 
(UTI) está sob controle, 
girando em torno de 34% 
atualmente.
 Lembrou, ainda, 
que o Estado já testou 

mais de 20 mil pessoas 
até o momento e que  se 
prepara para um salto na 
realização de exames di-
ários, passando dos atu-
ais 600 para 5,6 mil com 
a parceria feita do Institu-
to de Biologia Molecular 
do Paraná (IBMP).
 De acordo com 
ele, a ampliação na quan-
tidade de testes fará com 
que os agentes de saúde 
entendam melhor o vírus, 
agilizando as tomadas de 
decisão. “É um planeja-
mento diário, em que o 
Paraná vem se saindo 
bem. Mas não podemos 
descuidar em nenhum 
momento”, declarou.

AMP
 O presidente 
da AMP, Darlan Scal-
co, classificou a reunião 
como bastante proveito-
sa. Segundo ele, serviu 
para acabar com uma 
série de dúvidas que os 
prefeitos encaminharam 
para a associação. “Sa-
bemos a dificuldade do 
Estado, mas também 
sabemos que o Gover-
no não vai descuidar dos 
municípios. O governo 
tem nos auxiliado e nos 
ajudado sempre que pos-
sível”, comentou o presi-
dente da AMP.
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Paraná tem 1.588 casos 
confirmados e 99 óbitos

 Informe divulgado 
pela Secretaria da Saúde do 
Paraná nesta terça-feira (05) 
traz 29 novos casos confirma-
dos da Covid-19 no Estado e 
cinco óbitos.
 Agora, chega a 1.588 
o número de pessoas residen-
tes no Paraná atingidas pela 
doença, com 99 falecimentos. 
O informe divulga, ainda, que 
1.071 pessoas, também resi-
dentes no Paraná, são consi-
deradas recuperadas, já libera-
das do isolamento social.
 Os cinco óbitos regis-
trados nesta terça-feira são 
de pacientes que estavam in-
ternados. Um morador de Fa-
zenda Rio Grande, de 62 anos, 
faleceu segunda-feira (4). Três 
moradores de Curitiba - uma 
mulher de 70 anos e dois ho-
mens, de 62 e 63 anos, fale-
ceram no domingo 
(3). E um morador de 
Mirador, de 46 anos, 
morreu no sábado 
(2).
 Os novos 
casos confirmados 
estão nos municípios 
de Apucarana (1), 
Cascavel (2), Cas-
tro (1), Cianorte (1), 
Curitiba (6), Guaratu-
ba (2), Inácio Martins 
(1), Londrina (3), Ma-
ringá (1), Mirador (1), 
Nova Aliança do Ivaí 
(1), Paranavaí (3), 
Piraquara (2), Santo 
Antônio do Caiuá (2), 

Santo Inácio (1) e Telêmaco 
Borba (1).
 No total 137 cidades 
paranaenses têm casos con-
firmados da Covid-19. Neste 
informe, a Secretaria da Saú-
de confirma pela primeira vez 
um caso na 4ª Regional de 
Saúde, Irati. Até segunda-feira 
nenhum caso ainda havia sido 
confirmado naquela região. O 
primeiro foi registrado em Iná-
cio Martins.

RECUPERADOS
 Das 1.071 pessoas 
recuperadas 588 são de muni-
cípios de todo o Estado, regis-
trados pela secretaria estadual 
da Saúde. Outros 483 são de 
Curitiba e considerados recu-
perados pela Secretaria da 
Saúde da Capital.

CONFIRMADOS TESTES
 O Centro de Informa-

ções Estratégicas em Vigilân-
cia em Saúde (CIEVS), que faz 
parte da Diretoria de Atenção 
e Vigilância da Secretaria da 
Saúde, contabiliza apenas os 
casos confirmados com resul-
tados positivos de testes rápi-
dos realizados com o produto 
do fabricante One Test, envia-
do pelo Ministério da Saúde.
MORADORES DE OUTROS 

ESTADOS
 Há 20 casos confirma-
dos e três óbitos de pessoas 
residentes em outros estados, 
mas que tiveram atendimento 
aqui no Paraná.
 O acréscimo de um 
paciente se deu pela transfe-
rência do município de resi-
dência. Estava cadastrado em 
Carlópolis e foi alterado para 
Fartura, em São Paulo. 

Fonte: aen.pr.gov.br

Com 600 óbitos, Brasil tem novo 
recorde de mortes por

coronavírus notificadas em 24h
 O Ministério da Saú-
de divulgou, nessa terça-fei-
ra, novos números da pande-
mia do coronavírus no Brasil. 
Nas últimas 24 horas foram 
registradas 600 novas mor-
tes, um novo recorde para 
o país, e quase 7 mil novos 
contaminados. No total, são 
7.921 óbitos e mais de 114 
mil infectados. A letalidade é 
de 6,9%.
 São Paulo continua 
com maior número de mor-
tes, com 2.851, seguido do 
Rio de Janeiro, 1.123; Ceará, 
795; e Pernambuco, 749. Os 
estados menos afetados são 
o Tocantins, com 7 mortes, 
Mato Grosso do Sul, 10, e 
Roraima, 11.
 Em entrevista cole-
tiva, o secretário de Vigilân-

cia em Saúde do ministério, 
Wanderson de Oliveira, afir-
ma que ainda não é preciso 
afirmar que a pandemia che-
gou em seu pico, mas que os 
meses de maio, junho e julho 
tendem a ser os piores.
 Wanderson de Oli-
veira afirmou que o ministé-
rio se reuniu com secretários 
estaduais para discutir a pan-
demia, e que as medidas de 
fechamento mais rígido, ou 
lockdown, são complexas e 
dependem da avaliação de 
cada local.
 O secretário de Vigi-
lância em Saúde ainda afir-
mou que os resultados de 
mais 100 mil testes ainda não 
foram repassados pelos labo-
ratórios privados, apesar de 
a legislação determinar que 

essa informação seja com-
partilhada.
 O Ministério da Saú-
de informou ainda que, no 
último final de semana, dis-
tribuiu 100 respiradores para 
o enfrentamento à Covid-19. 
Pernambuco e Ceará recebe-
ram 30 equipamentos cada, 
e o Amapá e Paraíba, 20. Ao 
todo, o governo já enviou 487 
respiradores para 10 esta-
dos.
 Como não conseguiu 
importar estes equipamentos, 
o Ministério da Saúde articu-
lou a produção nacional dos 
respiradores. Três contratos 
já foram assinados para a 
produção de mais de 14 mil 
respiradores, com investi-
mento de R$ 658 milhões.
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