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Moradores do Águas Claras
levam demandas à prefeitura
Diretores da Associação
de Moradores do Conjunto
Águas Claras, se reuniram
nesta terça-feira com o
prefeito Betinh o Lim a,
oportunidade em que várias
d em an d a s
fo ram
apresentadas. Durante o
en co n tro , o p refeito
aproveitou para explanar
to d o o p ro jeto d e
pavimentação que asfaltará
100% das ruas do bairro,
assim como detalhou o
processo que envolve todo
o projeto. PÁGINA 02

Cadeirinha:
não cumprir as
regras
pode acarretar
multa de R$
293,47
PÁGINA 02

Pacote econômico do Governo Estadual
estimula setores afetados pela pandemia
Como forma de equilibrar
saú d e e eco n o m ia, o
Governo do Estado lançou
nesta terça-feira (06), no
Palácio Iguaçu, um novo
p aco te d e estím u lo a
diferentes setores produtivos
da sociedade, especialmente
aqueles mais afetados pela
crise econômica e social
decorrente da pandemia da
Covid-19. Ele destacou que
os auxílios emergenciais
voltados para pequenas e
microempresas paranaenses
vão estimular a geração de
emprego e renda. “Estamos
fazendo de tudo para manter
a econ om ia d o Paraná
aquecida, sem esquecer é
claro d esta grave crise
san itária q u e estam o s
enfrentando há mais de um
ano.
CONTRA-CAPA

IBGE suspende provas de concurso para
mais de 204 mil vagas para o Censo 2021
O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
informou nesta terça-feira (6)
que suspendeu a realização das
provas dos concursos para o

Com queda dos casos ativos, prefeitura publica
novo decreto flexibilizando medidas restritivas
A Prefeitura de Goioerê
publicou nesta terça-feira,
dia 06, novo decreto com
algumas flexibilizações,
levando em consideração
que nos últimos 7 dias
houve uma queda dos casos
ativos da Covid-19 na

cidade. De acordo com
dad os da Secretaria de
Saúde, na última segundafeira, dia 29, Goioerê tinha
99 casos ativos da doença e
na última segunda-feira, dia
05, esses números caíram
para 57.
PÁGINA 03

Censo 2021. A suspensão vale
para 181.898 vagas de
recenseador e 22.409vagas para
agente censitário municipal e
supervisor.
PÁGINA 03
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Moradores do Águas Claras
levam demandas à prefeitura
Diretores da Associação
de Moradores do Conjunto
Águas Claras, se reuniram
nesta terça-feira com o
prefeito Betinh o Lim a,
oportunidade em que várias
d em an das
fo ram
apresentadas.
Durante o encontro, o
prefeito aproveitou para
explanar todo o projeto de
pavimentação que asfaltará
100% das ruas do bairro,
assim como detalhou o
processo que envolve todo o
projeto.
O prefeito ainda falou das
melhorias que acontecerá na
praça e da valorização do
bairro com o projeto de
revitalização do Parque
Industrial.
Participaram da reunião o
presidente da Associação de
Moradores, Jaderson Sena
Sales e o diretor Ab el
Rodrigo Leite de França.
Jaderson pediu obras de
m elho rias n o salão
comunitário do bairro.

A reunião do prefeito Betinho com representantes do Conjunto Águas Claras

Cadeirinha: não cumprir as regras
pode acarretar multa de R$ 293,47
Uma nova resolução do
Conselho Nacional de
Trânsito
(Contran),
publicada na última
semana, regulamenta a Lei
14.071/2020 que começa
a valer já no dia 12 de abril
e versa sobre o uso da
cadeirinha.
As alterações no
Código de Trânsito
Brasileiro (CTB) preveem
mudanças no transporte de
crianças menores de dez
anos e o descumprimento
das regras pode acarretar
multa de R$ 293,47 e sete
pontos na carteira.
MUDANÇAS: - Bebê
conforto: é obrigatório o
uso para crianças de até
um ano de idade ou que
pesem até 13 quilos.
A
cadeirinha
é
obrigatória para crianças
de 1 até 4 anos ou que
pesem entre 9 e 18 quilos.
Já o assento elevação é
obrigatório para crianças
de 4 a 7 anos e meio ou
que meçam 1,45 m e
pesem entre 15 e 36
quilos.

Diretor da Itaipu
O general João Francisco Ferreira toma posse nesta
quarta-feira (7) como novo diretor-geral brasileiro da
Itaipu Binacional, em solenidade com a presença do
presidente Jair Bolsonaro. Ferreira substituirá o general
Joaquim Silva e Luna, que ocupou o cargo por dois anos
e um mês e agora deve assumir a presidência da Petrobras,
no Rio de Janeiro, por indicação do próprio Bolsonaro.
Diretor da Itaipu II
O general Ferreira será o
13º diretor-geral brasileiro em
14 diretorias. A transmissão
de cargo será no Cineteatro
dos Barrageiros, dentro de
Itaipu. O general-de-exército
João Francisco Ferreira foi
incorporado ao Exército no
ano de 1966, na Escola
Preparatória de Cadetes do
Exército, em Campinas, São
Paulo. É bacharel em Ciências
Militares pela Academia
Militar das Agulhas Negras,
onde se formou como oficial
de Infantaria no ano de 1972.
Sisu
Seis
u niv ersidad es
públicas do Paraná tem 8.137
vagas de graduação
disponíveis em 28 cidades do
estado pelo Sistema de
Seleção Unificada (Sisu), São
elas: Unicentro: 570 vagas
em 49 cursos, Unespar: 932
vagas em 57 cursos, UEL:
581 vagas em 47 cursos,
UEMP: 307 vagas em 29
cursos, UTFPR: 4.520 vagas
em 111 cursos e UFPR: 1.227
vagas em 110 cursos. As
inscrições seguem até a sextafeira (9).

A cadeirinha passa a ser uso obrigatório para crianças com até 10 anos

CINTO
DE
SEGURANÇA: - O cinto
de segurança traseiro é
obrigatório para crianças de
7 a 10 anos ou que meçam
1,45 m. Já no banco da
frente, o cinto de segurança
é obrigatório para crianças
acima de 10 anos.
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Rede de esgoto está sendo
ampliada no Jardim Primavera
O prefeito Betinho
Lima, acompanhado do
secretário
de
Pl an ejamen t o ,
Henrique
Plaza,
vistoriou os serviços
que a Sanepar está
executando no Jardim
Primavera, envolvendo
a ampliação da rede de
esgoto.
No total, 10 ruas
daquele bairro serão
contempladas com a
rede de esgoto. A
expansão da rede foi
uma das tratativas do

prefeito Betinho junto
ao presidente da
Sanepar,
Claudio
Stabile,
quando
solicitou que nos
próximos 4 anos
Goioerê consiga atingir
mais de 80% da zona
urbana esse serviço,
além de solicitar a
construção da baixa
elevatória nos Jardins
Cristo Rey e Bela Vista,
onde as fossas não estão
dando vazão e as famílias
sofrem c om este
problema.

Contrataçãodemédicos
O deputado federal Aliel
Machado (PSB), se reuniu
com o ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF),
Kassio Nunes Marques, para
discutir a ação proposta pelo
Partido Socialista Brasileiro
que pede a contratação de
médicos durante a pandemia.
A ação questiona as barreiras
à contratação emergencial de
pr ofissio nais de saú de
brasileiros e estrangeiros com
formação no exterior e que já
atuaram no Sistema Único de
Saúde (SUS). “O q ue
estamos pedindo é uma
contratação emergencial e por
per íodo determinado ”,
afirmou Aliel.
50 anos
A última Assembleia Geral
Ordinária (AGO) da Ocepar
e da Fecoopar e a reunião de

prestação de con tas do
Sescoo p/PR, além da
apresentação dos resultados
do exercício anterior e do
plano de ação para 2021, foi
em comemoração aos 50 anos
da Ocepar, fundada em 2 de
abril de 1971. Outro destaque
fo i o Plano Paraná
Cooperativo 200 (PRC200),
nov o
planejamen to
estratégico do cooperativismo
paranaense que começa a
ser implementado em 2021,
com o propósito do setor
alcançar R$ 200 bilhões de
faturamento nos próximos
anos.
Comida Boa
Líder do Governo Ratinho
Ju nio r n a Assembleia
Legislativa, o deputado
Hussein Bakri (PSD) afirmou
que o governador vai lançar
ainda nesta semana um novo
pacote financeiro de socorro
aos paranaenses em meio à
pandemia. Além de auxílio
fin anceiro a micros e
pequenas empresas, será
retomado o Cartão Comida
Boa. “O governador é
sensível ao momento que
muitos paranaenses estão
en frentando e, nesse
contexto, o pacote está sendo
fin alizad o para auxiliar
aqueles que mais precisam
do apoio do poder público”,
afirmou
Araucária
O professor Flávio Zanetti
cr iou uma técnica de
clo nagem da araucár ia,
árvore símbolo do Paraná que
está sob risco de extinção.
En genh eir o - agr ôn o mo ,
doutor em Fitotecn ia e
pro fessor d a
UFPR
(Universidade Federal do
Paraná), Zanetti usou o quintal
da própria casa onde mora
como laboratório na criação
de uma técnica de produção.
Para incentivar a preservação
da árvore, os deputados
paranaenses aprovaram uma
lei que incentiva o plantio
sustentável de araucária com
fins comerciais da planta.

Da Redação ADI-PR Curitiba
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e
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Com queda dos casos ativos, prefeitura publica
novo decreto flexibilizando medidas restritivas
A Prefeitura de
Goioerê publicou nesta
terça-feira, dia 06, novo
decreto com algumas
flexibilizações, levando
em consideração que nos
últimos 7 dias houve uma
queda dos casos ativos da
Covid-19 na cidade.
De acordo com dados
da Secretaria de Saúde, na
última segunda-feira, dia
29, Goioerê tinha 99 casos
ativos da doença e na
última segunda-feira, dia
05, esses números caíram
para 57.
Com isso, o Comitê
Covid flexibilizou ainda
mais o decreto, liberando

O prefeito Betinho Lima: flexibilização através de novo decreto

IBGE suspende provas de concurso para
mais de 204 mil vagas para o Censo 2021
O Instituto Brasileiro de
Geo gr af ia e Estatística
(IBGE) informou nesta terçafeira (6) que suspendeu a
realização das provas dos
co ncur sos par a o Cen so
2021. A suspensão vale para
181.898
v agas
de
recenseador e 22.409 vagas
p ar a agen te cen sitár io
municipal e supervisor.
A decisão foi tomada por
conta da aprovação, pelo
Congresso, do Orçamento
para este ano, que reduziu a
apenas R$ 71 milhões o valor
destinado para a realização
da pesquisa. O texto ainda
não foi sancio nado p elo
presidente Jair Bolsonaro.
O v alo r , segu n d o o
in stitu to , in v iab iliza a
realização do Censo. Com
isso , o I BGE d ecid iu
suspender a realização das
provas objetivas do concurso,
para os cargos de agente
censitário e recenseador,
previstas de 18/04/2021 e 25/
04/2021, respectivamente.
Novas datas poderão ser
definidas posteriormente, a
depender da liberação de
recursos.
“O IBGE informa, ainda,
que avaliará com o Cebraspe
[organizador do concurso]
um novo planejamento para
aplicação das p ro v as, a
d ep en d er
de
um
posicionamento do Ministério
d a Eco n o mia acer ca d o
o r çamen to d o Cen so
Demográfico”, diz o Instituto
em nota
O c o nc urso : - O s
co n cu r so s d o I n stitu to
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) oferecem
204.307 vagas temporárias
para a realização do Censo

As provas do concurso foram suspensas pelo direção do órgão
Demogr áf ico 2021, co m
salários de até R$ 2.100 e
o p o r tu n id ad es
p ar a
p r aticamente to d o s o s
municípios do país.
Va g a s e sa lá rio s: 181.898 vagas para a função
de
Recen sead o r :
remuneração por produção,
de acordo com o número de
d o micílio s v isitad o s e
questionários respondidos.
Tamb ém co n stam 5.450
vagas para a f un ção de
Agente Censitário Municipal:
salário de R$ 2.100.
16.959 v agas p ar a a
função de Agente Censitário
Supervisor: salário de R$
1.700
Par a a f u n ção d e
recenseador, é exigido ensino
fundamental completo. Para
as f u n çõ es d e agen te
censitário, é exigido ensino
médio completo.
As vagas são distribuídas

em 3.929 municípios do país
para agente censitário e em
5.297
cid ad es
p ar a
recenseador.
A
p r ev isão
p ar a
contratação era dia 31 de
maio no caso dos agentes
censitários, e em julho, para
os recenseadores. O trabalho
de campo do Censo 2021
começaria em agosto.
De agosto até outubro,
cerca de 213 milhões de
h ab itan tes,
em
aproximadamente 71 milhões
d e en d er eço s, ser iam
visitados pelos recenseadores
nos 5.570 municípios do país.
Concurso do ano passado
foi cancelado
O I BGE já h av ia
cancelado o processo seletivo
lançado no ano passado para
208.695 v agas p ar a o s
mesmos cargos por causa da
pandemia.
A previsão era receber
q u ase 2 milh õ es d e

inscrições. Essa previsão foi
man tid a p ar a este n ov o
processo seletivo, que trouxe
4 mil vagas a menos.
Segundo o coordenador
de Recursos Humanos do
IBGE, Bruno Malheiros, essa
redução de vagas se deveu à
análise das áreas técnicas,
que tiveram tempo para rever
as necessidades do Censo.
Foram revistos detalhes
o p er acio n ais tan to d o
processo seletivo quando da
própria execução do Censo
que viabilizaram ajustar o
orçamento ao disponível na
época. O orçamento para
2020 era de cerca de R$ 2,3
bilhões. Com o adiamento do
concurso, o governo reduziu
este montante, à época, para
R$ 2 bilhões.
Quem se inscreveu na
seleção d o an o passad o
precisou fazer nova inscrição
e pagar a taxa para garantir a
participação na nova seleção.

atividades esportivas,
funcionamento
do
comércio aos sábados até
às
12
horas
e
funcionamento
de
lanchonetes, restaurantes,
bares e similares de
segunda a domingo com
vendas de bebidas
alcoólicas até às 22 horas.
Após somente delivery até
meia noite, valendo a Lei
Seca das 22 às 5 horas.
Também
está
autorizado reuniões e
eventos desde que não
tenham natureza festiva,
restrito ao máximo de 20
pessoas. Desta forma as
festas e confraternizações

continuam proibidas. O
novo decreto tem validade
até o dia 16 de abril.
Segundo a prefeitura, a
proposta é que mantendo
a queda dos números de
casos,
novas
flexibilizações ocorram.
No entanto, a população
deve redobrar os cuidados,
usando
máscaras,
obedecendo as medidas
sanitárias em todas as
atividades e evitar
aglomeração.
A fiscalização será
severa para quem
descumprir as medidas e
vem autuando os
descumprimentos.

Campanha de vacinação contra
a gripe começa em 12 de abril
A Secretaria da Saúde do
Paraná participou nesta terçafeira (6) de reunião técnica
virtual com o Ministério da
Saúde para orientações sobre
a 23ª Campanha Nacional de
Vacinação contra a Influenza,
que terá início na semana que
vem, dia 12, e seguirá até 19
de julho.
A meta para todos os
estados, segundo o governo
federal, é imunizar pelo menos
90% dos grupos prioritários.
O Paraná deverá vacinar 4,4
milhões de pessoas e, para
iniciar a primeira fase, recebeu
372 mil doses do Ministério
da Saúde.
“Vamos trabalhar com
du as
camp anh as
simultaneamente, contra a
Covid-19, já em andamento, e
a partir do dia 12 contra a
Influenza. O Paraná tem
expertise em vacinação, conta
com uma rede com 1.850
salas de vacina distribuídas
por todos os municípios e
equ ipes cap acitadas e
pr eparad as”, disse o
secretário de Estado da Saúde,
Beto Preto.
As orientações recebidas
do Min istério
ser ão
repassadas nesta quarta (7)
para as 22 Regionais de Saúde
do Estado.
“Destacamos
a
importância da vacina da
gripe. Além de prevenir o
surgimento de complicações,
in ter nações e ó bitos
decorr entes d a p rópr ia
infecção, reduzirá os sintomas
que podem ser confundidos
com a Covid-19. Com mais
pessoas vacinadas contra a
gripe o diagnóstico médico
para o utras d oenças
respiratórias será facilitado”,
explicou o secretário.
Saúde discute futuras
ações e acompanha obras em
hospitais do Litoral

Cap acitação
sob re
autismo é voltada para pais,
cuidadores e educadores
PÚB LICO
–
A
vacinação será feita de forma
escalon ada. Os grup os
prioritários serão distribuídos
em três etapas. Na primeira,
de 12 de abril a 10 de maio,
serão imunizadas crianças de
6 meses a menores de 6 anos
de idade (5 anos, 11 meses e
29 dias), gestantes, puérperas,
pov os
indígenas
e
trabalhadores da saúde.
Na segunda fase, de 11 de
maio a 8 de junho, a vacinação
abrangerá idosos com 60 anos
e mais, professores das
escolas públicas e privadas.
Na terceira etapa, de 9 de
julho e 19 de julho, estão
pessoas com comorbidades,
pessoas com deficiência
permanente, caminhoneiros,
trabalhadores de transporte
co letivo rodo viário de
passageiros urbano e de longo
cu rso ,
trabalhador es
por tuár ios, for ças de
segurança e salvamento,
forças armadas, funcionários
do sistema de privação de
liberdade, população privada
de liberdade e adolescentes e
jov ens
em
medid as
socioeducativas.
Com queda nas doações
de sangue, Hemepar pede
ajuda à população
“Salientamos que pela
primeira vez os idosos não
estão na primeira etapa da
vacinação da Inf luen za
porque neste momento o
grupo ainda está sendo
atendido com a dose contra a
Covid-19. Os idosos estão
com suas doses garantidas
na segunda etapa da
campanh a”, destacou a
diretora e Aten ção e
Vigilância em Saúde da Sesa,
Maria Goretti David Lopes.

CONTRA- CAPA
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Pacote econômico do Governo Estadual
estimula setores afetados pela pandemia
Como forma de equilibrar
saú d e e eco n o m ia, o
Governo do Estado lançou
nesta terça-feira (06), no
Palácio Iguaçu, um novo
p aco te d e estím u lo a
diferentes setores produtivos
da sociedade, especialmente
aqueles mais afetados pela
crise econômica e social
decorrente da pandemia da
Covid-19. Ele destacou que
os auxílios emergenciais
voltados para pequenas e
microempresas paranaenses
vão estimular a geração de
emprego e renda.
“Estamos fazendo de
tudo para manter a economia
do Paraná aquecida, sem
esquecer é claro desta grave
crise sanitária que estamos
enfrentando há mais de um
ano. Esse pacote é uma
forma também de amenizar
o impacto das medidas
restritivas para setores que
são muito importantes para
o Estado”, afirmou Ratinho
Junior.
Ele frisou que as medidas
foram discutidas com o

Nelson Goulart Junior, vê
no au xílio emergencial
criado pelo Governo do
Estado uma resposta ao
pedido de so co rro p or
parte dos empresários.
“Um recurso importante
que significa um alívio.
Demonstra a empatia e o
reconhecimento do Estado
para com o setor, algo que
vai nos ajudar a seguir em
frente”, ressaltou.
Com apoio do Estado,
cooperativas vão investir
R$ 1,5 bilhão no Paraná

Pacote para 86,7 mil empresas tem investimento de R$ 59,6 milhões,
com recursos provenientes do Fundo Estadual de Combate à Pobreza do Paraná

setor produtivo e auxiliarão
o Estado em uma nova
re to m a d a. “ Ser viço s,
comércio e turismo são
responsáveis por boa parte

O governador Ratinho Júnior: apoio
aos setores afetados pela pandemia

dos empregos gerados no
Paraná. Então nada mais
justo do que o Estado abrir
mão de parte da sua receita,
adiando a cobrança de
impostos de quem ficou sem
renda durante um período”,
acrescentou o governador.
No to t al, res salt o u
Ratinho Junior, 86,7 mil
empresas terão direito a um
o soco rro d e R$ 59,6
milh ões, com recurso s
provenientes do Fundo
Estadual de Combate à
Po b reza d o Para n á
(F eco o p ) – a r eser va
financeira é abastecida por
parte do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias
e Serviço s (ICMS) d e
determ in ado s prod utos
como a gasolina. Pequenas
empresas cadastradas no
Sim p le s Na cio n al em
q u atro
seg m en t o s
receberão R$ 1.000. Já os
m icr o em p re en d ed o r es
individuais (MEIs) de seis
setores terão direito a R$

500.
“É uma ajuda ao fluxo
de
caix a
d ess es
empresários, fazer com que
os comerciantes possam
voltar gradativamente a
retomar seu s negócios,
gerando emprego e renda
n o Est ad o ” , d isse o
governador. “Mesmo diante
de um cenário difícil, a
economia do Paraná tem
respondido de uma forma
bastante positiva. Foram
mais de 65 mil empregos
cr iad o s co m ca rteira
assinada apenas nos dois
primeiros meses do ano”.
Vacina e informação
clara vão ajudar o Paraná a
sair da pandemia
SETOR PRODUTIVO
– O novo pacote de estímulo
à economia foi bem recebido
pelo setor produtivo. Vicepresidente da FecomércioPR, Paulo Cesar Nauiack
d isse q u e as m ed id as

poderão reverter, ao menos
em parte, o momento vivido
pelo setor. “Um pacote que
contou com o apoio da
iniciativa privada na criação,
o que reforça o diálogo
permanente com o setor
público. É o momento de
união e reciprocidade para
reativar ao menos em parte
as vagas de emprego que
foram fechadas por causa
d a p an d em ia”, d isse
Nauiack.
“É algo que vai melhorar
os ânimos dos empresários,
reativar a expectativa por
dias melhores”, afirmou o
presidente da Federação das
Associações Comerciais e
Empresariais do Estado do
Paraná (Faciap), Fernando
Moraes.
Representante de um dos
seto res m ais abalad o s
economicamente pela crise
sanitária, o presidente da
Associação Brasileira de
Bares e Restaurantes do
Pa ran á (Ab rase l-PR ),

MEDIDAS – Também
foram anunciadas medidas
tributárias, de apoio ao
cooperativismo e estímulo
ao crédito.
O Governo do Estado
vai publicar decretos que
têm relação direta com a
arrecadação de impostos.
Um deles prorroga o prazo
de pagamento da parcela
estadual do ICMS devido
p o r es tab e lecim en t o s
o p tan t es d o S im p les
Na cio n al e a o u t ra
normativa proporciona às
empresas paranaenses o
parcelamento do ICMS
d e vid o a tít u lo d e
su b stitu ição trib u tária
(GIA-ST). As medidas
fo ram ad o tad as c o m
respaldo do setor produtivo
no ano passado e foram
reeditadas.
“Dada a situação do
ca ix a d o E stad o , s ão
medidas que podem ser
co n tem p la d as
n es te
momento, já que não se
sabe até quando perdurará
essa crise na saúde. É um
esforço conjunto, seja com
postergação de prazos ou
com crédito novo, para
colab orar co m o seto r
prod utivo”, exp licou o
secretário de Estado da
Fazenda, Renê Garcia.

