
• Manhã fria com temperaturas baixas no estado e condições 
de formação de geadas principalmente na metade sul do Pa-
raná.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
10/07/20................................. R$ 98,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
10/07/20.................................R$ 42,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
10/07/20................................. R$ 58,00

Fonte: Deral/Seab

 As medidas mais 
rigorosas de isolamen-
to social no Paraná, que 
iniciaram no dia 1º de 
julho, seguem uma equa-
ção técnica, definida pela 
Secretaria de Estado da 
Saúde, que leva em con-
ta o número de leitos de 
UTI disponíveis para pa-
cientes de Covid-19 e as 
taxas de contaminação e 
de óbitos por 100 mil ha-
bitantes. O objetivo, des-
taca o governador Carlos 
Massa Ratinho Junior, é 
preservar o maior núme-
ro de vidas possível.
 “Nos últimos qua-
tro meses, o Paraná con-
seguiu equilibrar a saúde 
e a economia, adotando 
medidas de acordo com 
as recomendações de 
infectologistas e técnicos 
da Saúde. Mas sabíamos 
que julho seria o mês 
mais crítico, por causa do 
frio, por isso adotamos 
novas medidas, para que 
o Estado não perca o 

controle sobre a pande-
mia”, ressaltou o gover-
nador.
 Em entrevista 
nesta quinta-feira (09) 
ao telejornal Meio-Dia 
Paraná, da RPC TV, o 
governador falou sobre o 
enfrentamento da pande-
mia e ressaltou a impor-
tância do envolvimento 
da população. “O grande 
remédio que temos para 
barrar a propagação do 
vírus é o isolamento so-
cial. É difícil, é duro, mas 
enquanto não tiver vacina 
ou remédio comprovado, 
teremos que conviver 
com essa medida e evitar 
aglomerações”, ressaltou 
Ratinho Junior.
 Ele analisou os 
resultados do decreto 
4.942/20, que define o 
funcionamento apenas 
serviços essenciais em 
sete Regionais de Saúde 
onde há mais casos da 
doença. Nesta semana, 
normas mais rígidas para 

a circulação de pessoas 
também passou a incluir 
1ª Regional de Saúde, do 
Litoral, aumentando de 
134 para 141 o número 
de municípios abrangidos 
pelas medidas restritivas. 

AVALIAÇÃO
 O governador 
lembrou que a Secreta-
ria da Saúde fará uma 
avaliação nesta semana 
dos efeitos do decreto, 
que é válido por 14 dias. 
Porém, levando em conta 
as projeções do Instituto 
Paranaense de Desen-
volvimento Econômico e 
Social (Ipardes), as res-
trições têm surtido efeito.
 “As projeções do 
Ipardes têm sido muito 
precisas e a previsão era 
chegar, em um cenário 
regular, a 38 mil casos 
até o meio desta sema-
na. Estamos em aproxi-
madamente 35 mil, o que 
mostra que as determina-
ções do decreto ajudam a 
diminuir a força do vírus”, 

explicou.
 Outra recomen-
dação foi sobre o uso de 
máscaras em ambientes 
públicos. Ratinho Junior 
falou que o Estado refor-
ça a conscientização por 
meio de campanhas e faz 
o controle em espaços 
onde há mais circulação 
de pessoas, como termi-
nais de ônibus.
 “É ruim ter que 
colocar a polícia para co-
brar do cidadão algo tão 
simples. É uma questão 
de consciência, porque 
quem não usa máscara 
está colocando não ape-
nas ele, mas outros seres 
humanos em risco”, sa-
lientou.

TESTES E LEITOS
 Entre as medidas 
tomadas pelo Governo 
do Estado para preservar 
vidas e conter o surto do 
novo coronavírus estão 
o reforço, desde o início 
da pandemia, de leitos 
hospitalares, com uma 
distribuição regionalizada 
para atender os cidadãos 
de todo o Estado. Até 
agora, já foram abertos 
800 leitos de UTI e 1,2 mil 
de enfermaria para aten-
der exclusivamente os 
pacientes de Covid-19.
 Além disso, as 
obras de três hospitais 
regionais (Guarapua-
va, Ivaiporã e Telêmaco 
Borba) foram acelera-
das para serem usados 
no atendimento durante 
a pandemia. “E não é 
apenas abrir leitos, mas 
comprar equipamentos, 
insumos e medicamentos 
e ter médicos e enfer-
meiros preparados para 

esse atendimento. É uma 
operação de guerra mon-
tada para poder suprir a 
demanda e combater um 
vírus que ninguém co-
nhece”, disse.
 Outra estratégia 
é a testagem massiva 
da população. O Paraná 
tem capacidade diária de 
processar 5,6 mil testes 
RT-PCR, considerado 
padrão ouro pela Organi-
zação Mundial da Saúde 
(OMS), e também distri-
buiu 300 mil testes rápi-
dos aos municípios.
 “Apesar da difi-
culdade em conseguir os 
insumos, que virou um 
problema mundial, o Pa-
raná já fez 130 mil testes 
gold”, disse. Os diagnós-
ticos são feitos no Labo-
ratório Central do Estado 
(Lacen) e no Instituto de 
Biologia Molecular do 
Paraná (IBMP), braço da 
Fiocruz no Estado.

AULAS
 Ratinho Junior 
também descartou uma 
previsão para o retorno 
das aulas. “Dizer uma 
data seria uma previsão 
falsa, tivemos que des-
mentir uma notícia falsa 
que circulou esta semana. 
Não seremos irresponsá-
veis, a última coisa que 
queremos é colocar nos-
sos alunos e professores 
em risco”, afirmou.  “Mon-
tamos um comitê que vai 
avaliar, acompanhar e 
criar novas regras para 
o retorno das escolas, o 
que de não deve aconte-
cer até setembro”, disse.
 Enquanto não 
houver retorno das aulas 
presenciais, o Governo 

do Estado investe no en-
sino a distância para não 
deixar os cerca de 1 mi-
lhão de alunos da rede 
estadual sem acesso a 
conteúdo. Isso inclui di-
versas plataformas, com 
aulas pela internet, pela 
TV aberta ou entrega de 
materiais aos estudantes.
 “Foi uma manei-
ra de os estudantes não 
perderem o ano letivo e 
continuarem aprenden-
do. O Estado está, inclu-
sive, pagando a internet 
para alunos que não têm 
acesso. Com apoio dos 
nossos professores o 
conteúdo está chegando 
e estamos conseguindo 
dar um bom amparo aos 
estudantes”, destacou o 
governador.

ECONOMIA
 Junto às medi-
das sanitárias, o Governo 
do Estado também bus-
cou uma série de inicia-
tivas para minimizar os 
impactos da pandemia 
na economia. Isso inclui 
a oferta de cerca de R$ 
1 bilhão em crédito para 
empresas, por meio da 
Fomento Paraná e pelo 
Banco Regional de De-
senvolvimento do Ex-
tremos Sul (BRDE), a 
isenção de pagamentos 
de impostos estaduais a 
micro e pequenas empre-
sas e diversas ações vol-
tadas à população mais 
vulnerável.
 O planejamento 
agora é para a retomada 
da economia, que inclui 
investimentos nos mu-
nicípios em obras de in-
fraestrutura, que geram 
grande número de em-

pregos. “O Estado vai co-
locar a máquina para ro-
dar mais obras que usem 
muita mão de obra. São 
pavimentações, constru-
ção de casas, reformas 
de escolas e projetos nas 
estradas para melhorar a 
logística, diminuir aciden-
tes e gerar empregos”, 
explicou.

MUNICÍPIOS
 O Governo do 
Estado também man-
tém a interlocução com 
as prefeituras das 399 
cidades paranaenses. A 
boa relação é construída 
com apoio da Associação 
dos Municípios do Para-
ná (AMP), presidida pelo 
prefeito de Pérola, Darlan 
Scalco. “Logo no início 
da pandemia, chamamos 
a AMP para construir as 
decisões de forma con-
junta. É preciso ter uma 
sinergia entre o Estado 
e os municípios para to-
mar as decisões, sem ter 
cada um puxando a cor-
da para um lado”, disse.

DESAFIOS
 Ele lembrou que, 
além da pandemia do co-
ronavírus, o Estado tam-
bém enfrenta uma epide-
mia de dengue, a maior 
crise hídrica de déca-
das, que está afetando o 
abastecimento em muitas 
cidades, e até um ciclone 
extratropical que fez es-
tragos nos municípios. 
“Estamos segurando no 
peito. É um grande volu-
me de crise em um curto 
espaço de tempo. Preci-
samos trabalhar com o 
que temos até este mo-
mento passar”, ressaltou.

Fonte:http://www.aen.pr.gov.br

Com apoio da população, Paraná conseguiu 
equilibrar saúde e economia

 Os clientes da 
Copel Distribuição terão 
uma redução na tarifa 
de energia entre 3,5% e 
4,1%, conforme a classe 
de consumo. A diminui-
ção média será de 3,8% 
e vale já a partir de julho, 
com benefício na fatura 
de agosto.
 A redução ocor-
re porque a Copel ven-
ceu uma ação judicial, 
impetrada em 2009, que 
desobriga a empresa 
de continuar recolhen-
do PIS e Cofins sobre o 
ICMS que incide na tari-
fa de energia elétrica. A 

medida beneficia direta-
mente todas as classes 
de consumidores da Co-
pel Distribuição.
 “Por uma postu-
ra proativa da empresa, 
que buscou a defesa do 
direito dos seus clientes, 
conseguimos uma gran-
de vitória na Justiça que 
vem corrigir uma distor-
ção histórica”, disse o 
diretor-geral da Copel 
Distribuição, Maximiliano 
Andres Orfali.
 A Copel foi uma 
das primeiras empresas 
de energia elétrica do 
Brasil a ingressar com 

ação judicial pedindo a 
exclusão da cobrança 
desses dois impostos 
sobre o ICMS.
 A companhia 
defendeu, no processo, 
que o ICMS não é recei-
ta da empresa, mas sim 
do Estado, e como o PIS 
e a Cofins são calcula-
dos sobre a receita da 
companhia, o ICMS não 
poderia estar nesta base 
de cálculo. A justiça re-
conheceu o argumento 
da Copel.
 “Essa é uma 
conquista muito impor-
tante para a Copel e 

todos os paranaenses, 
especialmente num mo-
mento como o que es-
tamos vivendo, de pan-
demia e crise sanitária, 
em que toda e qualquer 
redução de custos tem 
grande significado”, afir-
mou o presidente da Co-
pel, Daniel Slaviero.
 A nova redução 
na tarifa é a segunda 
este ano. Na anterior, já 
haviam sido beneficia-
dos os clientes residen-
ciais, setores de comér-
cio e serviços, além da 
iluminação pública.

Fonte:http://www.aen.pr.gov.br

Copel ganha ação judicial que reduzirá tarifa de energia


		2020-07-10T14:05:41-0300
	EDITORA GRANDES SERTOES VEREDAS LTDA:04321967000126




