Novo decreto paralisa as
fábricas de Umuarama

Uma nova publicação do Poder Executivo que regulamentou o funcionamento de supermercados e lotéricas também suspendeu temporariamente o funcionamento de fábricas e indústrias de Umuarama pelo período de sete dias, a contar de hoje. Os postos de combustíveis
poderão comercializar o produto em espaços abertos e está proibida a entrada de clientes
nas conveniências, bem como as atividades de lava-jato e troca de óleo. l Pág. 10
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Cidade fechada

Cruzeiro do Oeste fechou as estradas secundárias que dão acesso ao Município e restringiu a entrada e a saída
de pessoas na cidade. A instalação das barreiras de tubos de concreto faz parte das medidas temporárias e
emergenciais de prevenção de contágio pela covid-19. A entrada e a saída de pessoas e veículos acontecem
somente por um acesso controlado por uma equipe de servidores e voluntários que medem a temperatura
corporal das pessoas e fazem a higienização dos pneus dos veículos com água sanitária. l Pág. 6
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Comitê pode ser criado
para acompanhar
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na quarentena
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Governo do Paraná
propõe novas medidas
para agilizar ações
contra covid-19
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Lotofácil
Megasena concurso: 2245

Mercados fechando

Depois de tomar uma decisão no início da tarde do sábado
(21), aparentemente precipitada, decretando o fechamento
de mercados e supermercados em pleno expediente destes
estabelecimentos, fator que levou milhares de pessoas
correndo ás compras, principalmente com medo de ficarem
sem suprimentos em casa durante a quarentena, o prefeito
Celso Pozzobom voltou atrás logo no início da noite,
revogando, através de sua assessoria, o decreto que ainda
nem havia sido publicado.

Mercados abrindo

A decisão de manter
os supermercados
abertos normalmente,
mas seguindo algumas
regras sanitárias, foi
baseado em uma medida
provisória publicada pelo
presidente da República,
Jair Bolsonaro, dizendo
que mercadinhos,
supermercados, padarias e
similares poderão funcionar
normalmente em todo o
território nacional seguindo
as recomendações dos
decretos municipais que
orientam as ações de
prevenção e combate
à disseminação do
coronavírus.

Decisão do
presidente

Ao tomar conhecimento
da decisão federal o
município decidiu acatar
o posicionamento, com
base na determinação, e
adequar uma nova conduta
que está em vigor. A medida
provisória e o decreto
definem serviços públicos e
atividades essenciais que não
podem ser interrompidos
e inclui “a produção,
distribuição, comercialização
e entrega, realizadas
presencialmente ou por meio
do comércio eletrônico, de
produtos de saúde, higiene,
alimentos e bebidas”.

Justificativa

Pozzobom justificou ter tomado a decisão de decretar o
fechamento dos mercados, em razão da preocupação do
município com a falta de controle do acesso de consumidores
aos estabelecimentos. De acordo com a assessoria, a
Guarda Municipal e o setor de fiscalização da Prefeitura
perceberam aglomeração de clientes nos mercados.
“Como esses estabelecimentos não estavam observando
as orientações, e mantendo os riscos de contágio do
vírus, decidimos pelo fechamento a partir do domingo,
mantendo para o consumidor a opção de compra online e
entrega em domicílio (delivery), para que ninguém ficasse
desabastecido”, justificou o prefeito Celso Pozzobom.

Preservar a saúde

O prefeito explica ainda que todas as medidas visam
preservar a saúde da população e evitar que a cidade
enfrente uma epidemia de coronavírus, como já acontece
em várias regiões do país. Porém, com as recomendações
do governo federal, a Prefeitura vai se adequar à Medida
Provisória e se posicionar futuramente a respeito.
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Cientistas rastrearão mutações
a fim de mapear o Covid-19
Cientistas britânicos rastrearão a
disseminação do novo coronavírus e
observarão mutações emergentes
usando sequenciamento genético
para analisar as cepas que estão
causando milhares de infecções
de covid-19 no país, disse o Reino
Unido ontem (segunda-feira, 23).
Pesquisadores coletarão dados
de amostras de pacientes infectados da Inglaterra, País de Gales,
Escócia e Irlanda do Norte, informou o governo em comunicado.
Ao menos 281 britânicos morreram de covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, que
se espalhou pelo mundo e se tornou uma pandemia.
“Este vírus é uma das maiores
ameaças que nossa nação enfrentou nos últimos tempos, e é crucial
para nos ajudar a combatê-la entender como está se disseminando”,
disse Sharon Peacock, diretora do
serviço nacional de infecções da

Saúde Pública da Inglaterra (PHE).
Trabalhando em equipes em todo
o Reino Unido, cientistas mapearão e
analisarão os códigos genéticos completos das amostras de covid-19.
“O sequenciamento genômico
nos ajudará a entender a covid-19
e sua disseminação. Ele também
pode ajudar a direcionar tratamentos no futuro e ver o impacto das
intervenções”, explicou Patrick Vallance, principal conselheiro científico do governo, no comunicado.
ALTERAÇÕES
Em epidemias, o sequenciamento

genômico pode ajudar os cientistas
a monitorar pequenas mudanças no
vírus em escala nacional ou internacional para compreender como ele
está se propagando e se cepas diferentes estão emergindo.
“Neste momento, as questões
importantes que podemos ajudar a
responder com o sequenciamento
são para ajudar a entender o papel
das impor tações internacionais
para o Reino Unido”, disse Nick
Loman, professor de genômica
microbiana e bioinformática da
Universidade de Birmingham.

Custos

O projeto de 23 milhões de dólares, batizado de Consórcio de Genômica de
Covid-19 do Reino Unido, será liderado pelo Instituto Wellcome Sanger, especializado em pesquisa genética, pelo PHE e por outras agências públicas de saúde,
além do Serviço Nacional de Saúde e várias instituições acadêmicas.
“Todos os vírus acumulam mutações ao longo do tempo, algumas mais rápidas
que outras”, disse Paul Klenerman, professor da Universidade de Oxford que se
envolverá no trabalho. “Para a covid-19, isto só está começando, mas esta variação
emergente pode ser rastreada detalhadamente”.

Pandemia faz ANP regulamentar funcionamento de postos no país
Os revendedores de combustíveis automotivos em todo o país
deverão funcionar, no mínimo, de
segunda-feira a sábado, das 7h
às 19h. A determinação consta
em resolução da Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
A ANP informou que a orientação foi baseada no ar tigo 22,
inciso XI, da Resolução ANP nº 41,
de 5 de novembro de 2013.
Ainda conforme o órgão regulador, para eventuais funcionamentos
em horário inferior ao indicado, os
estabelecimentos devem encaminhar a solicitação para autorização
da ANP, que publicou a resolução
ontem (segunda-feira, 23).

ALEX MIRANDA

Segundo a agência, a
resolução define os procedimentos a serem adotados
pelos seus agentes regulados, enquanto durarem as
medidas temporárias de
enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do coronavírus
estabelecidas por estados
e municípios.
“As medidas reforçam
o cuidado com a garantia
do abastecimento nacional e flexibilizam algumas
obrigações, entre elas o RESOLUÇÃO está entre as medidas temporárias de enfrentahorário de funcionamento mento da emergência decorrente do Covid-19
dos postos de combustíveis”, Petróleo, Gás Natural e Biocominformou a Agência Nacional do bustíveis, em nota.

04

GERAL/ADI

AEN

Extramuros
Começou a vacinação
contra a gripe em todo
o Paraná. O secretário
Beto Preto (Saúde)
recomendou aos prefeitos
que neste ano adotem
estratégias diferenciadas,
chamada de extramuros,
com a instalação de
pontos de vacinação
fora das unidades de
saúde: “Seguimos as
orientações do Ministério
da Saúde e o atual cenário
epidemiológico do
coronavírus”.

Segunda instância

A comissão especial da
Câmara dos Deputados,
que analisa proposta
sobre a prisão após
segunda instância, tem
audiências públicas
por videoconferência
agendadas para esta
terça (24) e quartafeira (25). Os debates
atendem a requerimentos
apresentados por
diversos parlamentares
que defendem que a
comunidade jurídica
nacional contribua para
aperfeiçoar a discussão
sobre o tema.

Muito estresse

O ministro Luiz Henrique
Mandetta (Saúde) afirmou
que o País deverá enfrentar
“60 a 90 dias de muito
estresse” no sistema
de saúde. O Brasil não
tem enfrentado grandes
dificuldades em atender
os casos graves da covid19, mas esse quadro deve
mudar em breve, segundo
o ministro. O governo tem
tentado aumentar o número
de leitos de UTI disponíveis,
especialmente nos estados
mais afetados até agora.
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Rede privada

Segundo o Ministério da
Saúde, o Brasil tem uma
oferta de 55.101 leitos
de terapia intensiva, dos
quais 27.445 são do SUS,
mas 78% do total de leitos
já estão ocupados. O
ministério quer otimizar
a utilização das unidades
ociosas e também
pretende recorrer ao uso
de leitos não ocupados
da rede privada. A OMS
recomenda a existência
de 1 a 3 leitos de UTI para
cada 10 mil habitantes.

Prorrogação

O Congresso Nacional já
avalia o cancelamento das
eleições de 4 de outubro
e prorrogar o mandato
dos atuais prefeitos e
vereadores para mais dois
anos. Parlamentares que
participam do movimento
alegam que a crise do
coronavírus inviabiliza
a campanha eleitoral.
Se isso acontecer, os
prefeitos e outros
parlamentares que
saem temporariamente
do páreo para disputa
municipal também
continuarão no cargo.

Unificar

Serão R$ 2 bilhões do
fundo eleitoral no combate
ao novo coronavírus,
cancelar as eleições
municipais deste ano
promoveria a unificação
das eleições em 2022,
algo debatido há alguns
anos em propostas que
tramitam no Congresso
com objetivo de
economizar dinheiro.
E, claro, evitaria todo
o tumulto e os riscos
que a pandemia trará às
convenções e campanhas
eleitorais.

Contratos
de trabalho

Após a repercussão negativa, o presidente da República Jair Bolsonaro revogou
o artigo que permitia suspensão de contrato de trabalho,
editando ontem (segunda-feira, 23), a Medida Provisória publicada no domingo (22)
em Diário Oficial da União.
Após ampla repercussão negativa, o presidente
recuou e revogou o item
mais polêmico da MP 927,
que permitia a suspensão
dos contratos de trabalho
por até quatro meses, inclusive a remuneração.
“Determinei a revogação
do ar t.18 da MP 927 que
permitia a suspensão do
contrato de trabalho por até

4 meses sem salário”, postou o presidente no Twitter
no início da tarde de ontem.
Com a mensagem, Jair
Bolsonaro anunciou que
revogou o trecho da medida
provisória que previa, como
combate aos efeitos da pandemia do coronavírus na
economia, a suspensão dos
contratos de trabalho durante
um período de quatro meses.
O trecho revogado pelo
presidente é o artigo 18. O
presidente da Câmara, Rodrigo
Maia, partidos políticos e entidades já haviam se manifestado contra alguns pontos da
Medida Provisória editada pelo
governo e defenderam aperfeiçoamento do texto.

Votação virtual na Alep
Um ato da Comissão Executiva da Assembleia Legislativa do Paraná publicado em
Diário Oficial no domingo (22)
regulamenta, provisoriamente,
o “Sistema de Deliberação
Remota no âmbito do processo legislativo”. A medida
será utilizada até que um projeto de resolução seja apresentado, ou seja, sem a presença
dos deputados estaduais, seja
votado pelos deputados.
O sistema foi elaborado
pelos servidores da Alep em
tempo recorde. Em menos de
uma semana, já estava sendo
elaborado para utilização pelas
Comissões e foi transformado
para operar também de forma
virtual, permitindo que os trabalhos do Legislativo não sejam
interrompidos nesse período de
restrições por causa do coronavírus. “Estamos testando um
sistema inovador para enfrentar
os tempos do coronavírus sem

paralisar a Assembleia. Neste
domingo fizemos testes com
um sistema de votação remota
em que as sessões possam ser
realizadas de modo virtual e que
os deputados analisem os
projetos de lei em todas as
suas fases através de votações via smartphones, computadores, tablets ou outros
equipamentos. Estamos inovando para enfrentar essa
crise sem que seja preciso
interromper os trabalhos do
Parlamento”, disse Traiano.
O primeiro secretário,
deputado Romanelli, reforça
que a Alep não pode interromper o trabalho, visto que
muitos projetos deverão ser
votados nesse período para
o enfrentamento da crise
causada pelo coronavírus. “O
Parlamento não pode parar.
Temos matérias importantes a
serem votadas e exige a representação dos deputados”.
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Comitê poderá ser criado para
acompanhar ações na pandemia
O Ministério Público sugeriu no
último sábado (21), a criação de
um ‘Comitê de Crise’ para acompanhar as decisões tomadas durante
o período de pandemia e isolamento
da população. Em Umuarama os
promotores ainda não receberam
notificações de como será feita a
elaboração ou a composição de tal
comissão, mas de acordo com o promotor Marcos Antonio de Souza, da
4ª Promotoria de Justiça de Umuarama, a intenção seria a criação de
um canal entre Poder Público Municipal e Ministério Público como interação para que haja conhecimento
do andamento dos trabalhos e das
decisões que eventualmente venham
a ser tomadas durante este período.
“A ideia da criação do comitê nasceu no sentido de acompanhar a atualização das ações tomadas no âmbito
municipal. De maneira alguma existe
a pretensão de inter ferir em condutas, a não ser quando houver alguma

necessidade”, explica o promotor.
A ideia também surgiu de membros da Associação Paranaense do
Ministério Público através de um
oficio elaborado por promotores do
Estado que foi enviado ao presidente
da Associação, para que tente criar
algum canal de envolvimento com os
trabalhos que estão acontecendo nos
municípios do Paraná.
PREOCUPAÇÕES
Em um áudio que circula pelas
redes sociais, atribuído ao comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar de Umuarama, Tenente-Coronel,
Carmelito dos Santos, ele manifesta

preocupação ao promotor de justiça
de Umuarama, Marcos Antônio de
Souza, sobre algumas decisões
tomadas no município e também
pede a criação do comitê.
“Eu estou pedindo que ele crie um
‘Comitê de Crise’ para a gente estar
conversando, porque de repente são
tomadas decisões que podem não ser
as mais acertadas”, diz o áudio.
Alguns vereadores de Umuarama
também manifestaram interesse em
participar do comitê e pretendiam manter um contado direto com o prefeito
ainda ontem a fim de estabelecer um
diálogo neste sentido.

‘Comitê de Crise’

Além do prefeito Celso Pozzobom, o ‘Comitê de Crise’ reuniria forças de segurança,
os comandos das polícias Civil, Militar, Ambiental e Guarda Municipal, Defesa Civil,
Corpo de Bombeiros, Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), Ordem dos Advogados subseção de Umuarama (OAB), poder judiciário, através do Ministério Público e
demais representações, Associação Comercial Industrial Agrícola de Umuarama (Aciu),
além de secretarias municipais, direção dos hospitais e o presidente do Legislativo.

Programas de Incentivo da Unipar beneficiam estudantes de graduação
Na busca por estimular os estudantes a dedicar mais tempo aos estudos
fora da sala de aula, a Unipar investe
em programas de monitoria, beneficiando alunos das suas sete unidades.
São dois: o PIM (Programa Institucional de Incentivo à Monitoria) e o PIBIM
(Programa Institucional de Bolsas de
Incentivo à Monitoria).
Acadêmicos selecionados no PIM,
normalmente os que conseguem as
melhores notas, recebem a tarefa
de ajudar os colegas a eliminar dúvidas das disciplinas estudadas. As
vantagens são enormes: ao mesmo
tempo em que promove a cooperação
e integração acadêmica entre alunos,
professores e Instituição, o programa
colabora para despertar no monitor o
interesse pela carreira docente. Na
sequência, vem outro benefício: depois
que é selecionado para o PIM, o estudante pode participar do processo de
seleção do PIBIM. Se for aprovado,
ele ganha uma bolsa, ou seja, um

ASSESSORIA

auxílio financeiro.
Em Umuarama,
um dos primeiros
cursos a fazer a
seleção foi o de
Ciências Contábeis. O acadêmico
Samuel Antonio
Gomes, do 2º ano,
considera a oportunidade um grande
estímulo: “No ano
passado não tive
monitoria na disciplina de Análise
de Custos, da qual MONITORES com os professores do curso de Ciências Contábeis: programa tem
neste serei moni- papel fundamental no compartilhamento de experiências
tor. Senti falta de
apoio. Então, agora, posso ajudar a entender melhor os conteúdos, conos colegas e me aproximar mais dos tribuindo ainda mais para o sucesso
professores”, afirma. O colega dele, do curso. E como pretendo seguir
Gabriel Denke Machado, acrescenta: carreira de professor, este projeto é
“Eu vejo que alguns alunos têm dificul- uma grande oportunidade de aprender
dades de aprendizado nas disciplinas. e aplicar técnicas de docência, o que
E o nosso trabalho é o de auxiliá-los muito contribuirá na minha formação”.
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Cruzeiro do Oeste bloqueia
entradas para o coronavírus

ENTRADAS secundárias do município foram bloqueadas com tubos de concreto, quem entrar na cidade será monitorado
Na manhã de ontem (segunda-feira, 23), a Secretaria de Obras de
Cruzeiro do Oeste realizou o fechamento dos acessos à cidade. Para
tanto, foram utilizados tubos de
concreto e instalada uma sinalização adequada, conforme ordenou
o decreto 118/2020, que dispõe
acerca do fechamento dos acessos
rodoviários secundários ao município que fica situado a 28 quilômetros de Umuarama. As barreiras
foram instaladas com a finalidade
de controle sanitário e orientações
nos acessos principais.
De acordo com a prefeita Helena
Bertoco, a decisão foi tomada acolhendo a uma recomendação administrativa do Ministério Público do
Paraná referente às medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Covid-19,
bem como sobre recomendações
ao setor privado.
A entrada e saída de pessoas
e veículos acontecerá somente
pelo trevo da Avenida São Paulo,

onde permanecerá uma equipe
formada por quaro servidores ou
voluntários. Eles farão a triagem de
pessoas que poderão adentrar ao
município, restringindo o acesso.
A equipe estará munida de um
medidor de temperatura corporal e

realizará a higienização dos pneus
dos veículos com hipoclorito de
sódio (água sanitária).
O transporte intermunicipal de
passageiros por ônibus está proibido
e também foi realizada ontem (23) a
desinfecção do terminal rodoviário.

INDICADORES ECONÔMICOS
DÓLAR
% dia
COMERCIAL+2,2%
PTAX (BC) +1,1%
PARALELO +1,9%
TURISMO +1,9%
EURO
+1,8%
US$ 1 É IGUAL A:
Iene
111,36
Libra est.
0,87
Euro
0,93
Peso arg.
63,80

23/03
comp.
5,1370
5,0798
4,2000
4,2000
5,4648

venda
5,1380
5,0805
5,3500
5,3300
5,4676

% mês
+14,7%
+12,9%
+13,1%
+13,2%
+10,6%

MOEDAS X REAL
Iene
R$ 0,0456
Libra est. R$ 5,84
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1302,42 guaranis

POUPANÇA - TR
Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
24/2 a 14/3
0,5000 0,2446 0,0000
25/2 a 15/3
0,5000 0,2446 0,0000
26/2 a 16/3
0,5000 0,2446 0,0000
27/2 a 17/3
0,5000 0,2446 0,0000

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
R$/m2
%m %ano %12m
Paraná (FEV) 1.603,41 0,14 0,62 5,31
Oeste (FEV) 1.614,51 0,22 0,49 5,78

BOVESPA

MERC. RURAL
23/03

IBOVESPA: -5,22%
Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Viavarejo ON
Hering ON
Natura ON

63.569 pontos
%
R$
-4,2% 11,50
-3,1% 34,10
-6,9% 20,52
-11,3%
4,41
-17,2% 11,18
-15,6% 21,25

ÍNDICES DE INFLAÇÃO
Índice em %
IPCA (IBGE)
IGP-M (FGV)
IGP-DI (FGV)

JAN FEV ano
0,21 0,25 0,46
0,48 -0,04 0,44
0,09 0,01 0,11

12m
4,01
6,82
6,40

REAJUSTE DE ALUGUÉIS
Índice
JAN
FEV
MAR
IGP-M (FGV)
1,0730 1,0781 1,0682
IGP-DI (FGV)
1,0770 1,0772 1,0640
* Correção anual. Multiplique pelo índice

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)
II
R$ 1383,80
III
R$ 1487,20
II
R$ 1436,60
IV
R$ 1599,40
*Faixa II: empregados domésticos.

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 23/03
PR
SOJA
85,97
MILHO
42,92
TRIGO
55,55
BOI GORDO 186,04
FRANGO
2,80

DIA
0,1%
0,0%
-0,2%
0,0%
0,0%

30d.
8,0%
4,8%
9,7%
-0,3%
0,0%

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gordo @; frango kg

BOLSA DE CHICAGO
Em 23/03 FECH.
SOJA
884,00
FARELO
333,60
MILHO
343,50
TRIGO
562,50

DIA
21,50
8,40
-0,25
23,25

30d.
-1,9%
11,8%
-10,3%
0,6%

1º contrato de entrega. Pontos: 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja (27,2kg), milho e
trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no farelo
(907kg). DIA: variação em pontos

LOTES/ATACADO
Em 23/03
R$/sc SEM 30d.
SOJA Cascavel 94,00 10,6% 15,3%
SOJA Paranaguá 101,00 9,8% 12,6%
MILHO Cascavel 48,50 2,1% 7,8%

SELIC ANUAL: 3,75% | TJLP: 5,09%
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Novo decreto

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

PROMOTOR Marcos Antonio de Souza e prefeito Celso Pozzobom durante divulgação do decreto que assegura funcionamento dos mercados
Uma nova publicação
legal do Executivo revogou
o decreto que determinou o
fechamento dos supermercados, agências bancárias
e lotéricas. O prefeito Celso
Pozzobom encaminhou para
o diário oficial de hoje (24),
o decreto 069/2020, com
disposições que visam
tornar mais severas as
restrições impostas pelo
decreto da situação de
emergência, em vir tude da
prevenção ao coronavírus,
publicado no último dia 19.
As novas normas são
complementares às demais
e devem prevalecer em relação aos decretos municipais
063, 064, 065 e 066/2020.
Os postos deverão receber
pelo combustível em espaços abertos e está proibida

a entrada de clientes nas
conveniências e foi vetado o
funcionamento de lava-jato e
troca de óleo.
“Cabe aos estabelecimentos tomar providências
para a dissipação de qualquer aglomeração de pessoas em seu espaço físico”,
disse o prefeito Celso Pozzobom. Continua proibida a
visitação ao cemitério municipal e estão suspensas por
sete dias obras na construção civil privadas e públicas, a não ser que sejam
urgentes e essenciais ao
interesse coletivo.
A contar de hoje, fábricas e indústrias que não
se enquadram no conceito
de ser viço ou atividade
essencial deverão ficar uma
semana fechadas.

Recomendações

O decreto traz recomendações específicas para supermercados (que terão de manter somente 4 pessoas por 100 metros
quadrados e disponibilizar álcool gel 70% na entrada e nos
caixas aos clientes e funcionários), farmácias e comércios considerados essenciais e mantém a suspensão das atividades nos
bancos – com exceção das lotéricas, compensação bancária,
redes de cartões de crédito e débito, caixas eletrônicos e outros
serviços não presenciais. “Os bancos deverão manter atendimento aos idosos, controlar seu acesso às agências, guardando
distância, além de outras medidas preventivas ao coronavírus”,
disse Pozzobom. Está autorizado o serviço de segurança pública
e privada, bem como o transporte individual de passageiros por
taxi ou aplicativo. As penalidades foram mantidas a eventuais
infratores a multa de até R$ 5 mil, cassação da licença de funcionamento e fechamento do estabelecimento.
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Grãos asiáticos

O Brasil terá safra recorde
de 251 milhões de toneladas
de grãos este ano, avisa a
Companhia Nacional de
Abastecimento, a Conab. O
que poucos sabem é que boa
parte das plantações hoje, no
Centro-Oeste e no sul da Bahia,
está nas mãos de chineses,
americanos e russos. Muito
disso será para exportação. Há
anos deputados federais dos
maiores estados plantadores
são anfitriões de grandes
empresários asiáticos em
comitivas que partem de Brasília
para visitas a Mato Grosso, Goiás,
Tocantins, Bahia - onde a turma
arrenda e compra terras. As
câmaras bilaterais de comércio
viraram um grande negócio.

“Fiz contato com o presidente
da Unica, Evandro Gussi, que
prontamente atendeu”.

Álcool na mão 2

De acordo com Gussi, basta os
governos estaduais solicitarem
pessoalmente a ele o volume
necessário. “Estamos
oferecendo o produto a granel.
O Estado fica responsável por
retirar o produto na indústria
e fazer o seu envasamento”,
esclareceu o dirigente.

Sem palco

Ufa!

A Escola Maple Bear unidade
SIG, em Brasília, foi informada
pela mãe de dois alunos
que o teste dos filhos dera
positivo, mas a contraprova
deu negativo. Turmas inteiras
de 7 a 12 anos fizeram testes
após o pai de aluno avisar que
estava com coronavírus.

Aliás...

... Cadê o primeiro teste e a
contraprova do presidente
Jair “Cof Cof” Bolsonaro,
solicitados pela Coluna desde
a sexta-feira 13?

Direito a moradia

O senador Jaques Wagner (PTBA) protocolou ontem projeto
de lei para suspender, durante
o período da quarentena,
processos judiciais com
pedido de ordem de despejo
e reintegração de posse,
motivados pelo não pagamento
de empréstimos imobiliários,
aluguéis ou fim de comodato.

Álcool na mão

Foi o deputado federal Jerônimo
Goergen (Progressistas-RS)
quem intermediou a doação
de álcool 70% e 75% para o Rio
Grande do Sul. O produto será
fornecido pela União da Indústria
de Cana-de-Açúcar aos estados
que fizerem solicitação formal.

O deputado Enio Verri (PT-PR)
está desolado, mas consciente
do risco. Após meses de
preparação, teve de cancelar
sua festa de aniversário dia 27
em Maringá.

MERCADO
Educação em alta

A 3ª edição da Escola de
Diretores, do Grupo Eleva, está
com inscrições abertas até 5
de abril em seu site. Podem
participar profissionais do setor
de educação e candidatos de
outras áreas de especialização
com ensino superior. Com
disponibilidade para trabalhar
no Rio de Janeiro, Minas,
Paraná, Mato Grosso do Sul,
Mato Grosso, Rio Grande do
Norte, Pernambuco, São Paulo
ou Distrito Federal.

Água solidária

A Ame Digital promove o
movimento #AmeFazerSuaParte
e fechou parceria com ONG Ação
da Cidadania oferecendo 50%
de cashback como contrapartida
para quem doar através do
aplicativo, com limite máximo de
R$ 15 de cashback por usuário.

Ponto Final

Cadê os videntes dos programas
de TV do fim de 2019 que não
previram isso tudo?

reportagem@colunaesplanada.com.br
Whatsapp/celular (61) 99855-3339
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Umuarama investiga 36
casos suspeitos de Covid-19
No boletim oficial do Covid-19
divulgado ontem pela Secretaria
Estadual de Saúde, Umuarama contabiliza 36 casos em investigação
com coronavírus. Por outro lado, a
Prefeitura divulgou às 14h da mesma
segunda-feira (23) em novo boletim,
25 casos suspeitos em acompanhamento. A cidade segue com um caso
descartado até o momento.
DIFERENÇA NOS NÚMEROS
A diferença aparece, pois os
registros feitos pela Secretaria Municipal são de pacientes que passam
pela triagem feita pelo Pronto Atendimento Municipal 24 Horas e pelas

Unidades Básicas de Saúde (UBS).
Já o Estado contabiliza todos os
casos que chegam aos hospitais
de Umuarama, depois de uma avaliação feita pela 12ª Regional de
Saúde (RS). A confirmação registrada em Umuarama de um caso de
coronavírus de um morador de Cianor te foi contabilizado em Cianor te

e, até a tarde de ontem nenhum
caso de Covid-19 havia sido registrado em Umuarama.
“Os casos particulares não chegam pelo fluxo UBS e PA24h e, por
isso, não são contabilizados pela
Secretaria Municipal de Saúde, vão
direto para a Secretaria Estadual”,
informou a Secom.

Crescimento

No domingo (22) a Secretaria Municipal de Saúde de Umuarama divulgou eu
havia 14 casos de pacientes com suspeitas de coronavírus na cidade. No entanto,
o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) apontava 29 casos em investigação. A Secom esclarece que, por isso, há divergência nos números. Além disso, o
boletim municipal é emitido às 14h e o estadual por volta das 18h

Começa em Umuarama a vacinação contra a gripe
A Secretaria Municipal de Saúde
decidiu suspender o atendimento em
algumas UBSs para preservar os servidores que fazem parte dos grupos
de risco (60 anos, gestantes e portadores de comorbidades), que estão
afastados do trabalho. Consultas e
procedimentos que seriam realizados nesses locais foram transferidos
para unidades em bairros próximos.
Apesar da suspensão das férias
de todos os ser vidores da área de
saúde, o fechamento dessas unidades foi necessário devido ao
afastamento de trabalhadores que

per tencem aos grupos de risco e
por isso foram orientados a permanecer em casa, em razão dos
decretos do município com medidas preventivas e de combate à
disseminação do coronavírus.
ONDE SE VACINAR
Os usuários da UBS 26 de Junho
serão atendidos no Ouro Branco,
que receberá também moradores
do Dom Pedro I e II, Independência
e San Martin. O Posto de Saúde Central foi fechado e os usuários serão
atendidos na UBS Bem-Estar. A UBS
Cohapar I também está fechada e a

comunidade passa a ser atendida na
UBS Vitória Régia.
A UBS Jabuticabeiras fecha e
o atendimento será na UBS 1º de
Maio. A UBS Panorama está fechada
e os moradores do bairro serão atendidos na UBS Cidade Alta. Por fim, a
UBS Jardim Cruzeiro também fechou
e o atendimento foi transferido para
a UBS Jardim Lisboa.
O primeiro lote de vacinas liberadas será para imunizar os profissionais de saúde dos hospitais, doentes acamados (vacina a domicílio) e
idosos acima dos 80 anos.
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PR propõe novas medidas para
agilizar ações na quarentena

O Governo do Estado enviou na
segunda-feira (23) para análise da
Assembleia Legislativa (Alep) um
decreto para agilizar as ações de
combate ao coronavírus no Paraná. A
medida, que passa pela homologação
dos deputados, flexibiliza questões
orçamentárias e administrativas para
assegurar os recursos necessários
para áreas prioritárias como a Saúde.
Tecnicamente, o instrumento é chamado Estado de Calamidade Pública
e já foi adotado pelo governo federal
e outros Estados, como forma de
ampliar as condições do setor público
para evitar a propagação da Covid-19.
O chefe da Casa Civil, Guto Silva,
explicou que investimentos previstos no
orçamento para outras áreas passam a
ser direcionados para a Secretaria de

Estado da Saúde, o que poderia ferir
a Lei de Responsabilidade Fiscal. “O
pedido de calamidade pública é um instrumento jurídico para que a gente possa
canalizar todos os esforços e energias
no combate ao coronavírus, com a
Saúde na linha de frente”, afirmou.
O decreto estadual entra em
vigência assim que for aprovado pela
Assembleia Legislativa e vale até
31 de dezembro. Ele leva em conta
decisões tomadas em âmbito federal
para o enfrentamento à doença, como
a Por taria 188/20 do Ministério da
Saúde, que declara Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional
em decorrência da Covid-19.
“Todo esse movimento está sendo
tomado com muita serenidade e maturidade e em consonância com os outros

estados”, afirmou o secretário da Saúde,
Beto Preto. “Fazemos todo o trabalho de
retaguarda para disponibilizar os leitos
quando forem necessários e, enquanto
isso, trabalhamos na detecção de casos
e na vigilância em saúde, que é nossa
primeira linha de ação”, explicou.
EXTREMO
“O momento que estamos vivendo é
extremo e exige medidas rápidas para
proteger os paranaenses”, afirmou o
deputado Hussein Bakri, líder do governo
na Assembleia. “Os deputados vêm trabalhando em parceria com o governo,
dando respaldo a uma série de decisões que estão sendo tomadas. Essa
parceria fortalece muito a disposição de
todos, em especial dos profissionais da
saúde, em vencermos o coronavírus o
mais rápido possível”, disse.
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Saúde recebeu mais de 3,5 mil
notificações de suspeitas de dengue
Em meio à pandemia
de Covid-19, Umuarama também enfrenta
a epidemia de dengue
no município. O boletim epidemiológico da
Secretaria Estadual de
Saúde (Sesa) apontou
3532 notificações de
suspeitas de dengue
na cidade.
O mesmo relatório
excluiu 926 casos e
confirmou 1280 pessoas com dengue. Com
o início do outono, as
temperaturas tendem
a ficar mais amenas e

a expectativa é de que
aconteça a diminuição
nos casos de dengue.
Em contrapar tida com
o tempo mais frio o
Governo Federal prevê
um pico de casos de
coronavír us em todo
Brasil. Aqueles que
têm suspeita de dengue podem continuar
se dirigindo ao laboratório de agravos, ao
lado da prefeitura, mas
é recomendado que não
leve acompanhante – a
não ser em casos de
extrema necessidade.
DIVULGAÇÃO

Uma mulher de 33 anos foi presa pela Polícia Militar de
Umuarama na tarde do sábado (21), sob acusação de tráfico de drogas. A abordagem aconteceu por volta das 17h
quando os PMs faziam patrulhamento pela rua Altair César
da Veiga, no Parque Industrial e notaram que duas pessoas
estavam fazendo a troca de objetos suspeitos. Quando viram
a aproximação da viatura, saíram correndo. A mulher de
iniciais K.F.B. foi capturada. Foram encontradas também 62
porções de maconha. A outra mulher suspeita foi localizada
na avenida Umuarama e confessou ser a proprietária da droga
e acabou por ser presa em flagrante.

Mais informação
no campo
Independentemente da atividade que você
exerce profissionalmente, estar bem informado é
fundamental. Além da velocidade, a qualidade da
informação também faz toda diferença quando
vivemos um cenário repleto de notícias falsas e dados
confusos, que muitas vezes acabam desinformando
aqueles que deveria informar.
Diante deste cenário, o SENAR-PR lançou em 2019
um aplicativo para celular, que coloca na palma da mão
importantes serviços e informações de qualidade para
agricultores e pecuaristas do Estado.
Além de poder conferir os cursos do SENAR-PR
mais próximos de você, acessar cotações de produtos
agropecuários, ver a previsão do tempo, a agenda de
eventos do agronegócio e conferir os conteúdos do
Sistema FAEP/SENAR-PR (revista semanal, podcast,
vídeos, etc.), o usuário também encontra ferramentas
especiais, como uma calculadora que permite calcular o
custo de produção de avicultores.
Agora, este aplicativo está trazendo novidades.
Além de todas estas funcionalidades, em breve deve
entrar no ar uma calculadora para se chegar ao custo
de produção de grãos.
O aplicativo do Sistema FAEP/SENAR-PR é gratuito e
está disponível para os sistemas iOS e Android. Para fazer o
download utilize a Apple Store ou a Play Store do seu celular,
ou acesse o site app.sistemafaep.org.br

sistemafaep.org.br
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Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
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cedes. João se surpreende com a maté- que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no
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e você terá aumento de energia.

L O C A
A I R A
P
A
A R Q U
U N
T N E
U
S
L A T O
I N A D
B C
A
E A
M
C A
I D E N
T E M P

Não hesite em pedir ajuda para superar
as suas preocupações e os problemas
o mais rápido possível. Leve a sério
os primeiros sinais de negligência a
sua saúde, seus ossos precisam de
fortalecimento.

H O
P
I
A N
I
O Ã
O
P
G U
B
L
I
O C
A

Virgem

de uma falta de nutrientes. Pense mais
restrições. Seu cérebro superaquecido
o que é bom
os ossos. são disponibilizados
está exigindo que você
se afaste
e des* Os sobre
resumos
dospara
capítulos
pelas
emissoras
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Zélia Casoni
(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

ON

Com a quarentena instalada em quase todo os países aumentou e muito as conexões com a Redes
Sociais -, instagram lidera a lista com inúmeras
lives para entreter os que tem que ficar em casa.
ASSESSORIA EXPO

“Quando julgamos
um assunto ou
pessoa, um grupo
ou um produto,
sem conhecê-lo
realmente, falamos
de um preconceito. A maioria dos
preconceitos reduz
algo ou alguém
com seu julgamento sem ter conhecimento detalhado da
solução.
(Berth Hellinger)

Happy Day

A coluna destaca leitores do jornal
Tribuna Hoje News que comemoram
aniversário hoje -, Mauro Acácio
Garcia, Célia macorin, Mônica Sato,
Leandro Bueno Palma, Renato
Baleroni, Rodrigo Izidoro Furlan ,
Joares dos Reis , Juliana Romero
Cardoso Bastos, Leandro da Silva de Oliveira e Marcia Laino. Da
coluna: felicidades!

ZOOM

APLAUSOS também para a primeira-dama Dulce Barreiros Pozzobom, sempre presente
nos eventos da Capital da Amizade -, como este que aconteceu na Expo Umuarama reunindo Mulheres Empreendedoras Rurais.
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THIAGO CASONI

Fique em casa!
Com a evolução do Covid-19 no Brasil,
diversas projeções e estimativas foram
revistas, setores da economia profundamente impactados e a vida das pessoas
transformada com a adoção de medidas
preventivas, incluindo a quarentena.
***
O consumidor brasileiro está se comportando frente à pandemia do novo
coronavírus, e suas atitudes e preocupações nesse momento são: para 21%
dos brasileiros, a saúde dos filhos e de
crianças da família vem em primeiro lugar,
seguido pela saúde dos mais velhos (17%)
e das pessoas em geral (16%).
***
Sair somente para o necessário, reflete
a opinião de 74% da população. Chama
a atenção o dado de que 67% deixaram
de sair para bares e restaurantes e outros
66% deixaram de frequentar shoppings e
parques.

RECORDANDO

Em tempos de quarentena a coluna recorda a Noite de Vinhos Orgânicos no
Rancho do Cavalo, realizada em fevereiro. Ivanildo Coutinho e Marcos da
Mata estavam presentes.

Informe-se

A TV aparece como o meio para se obter informações sobre o novo coronavírus, para 77% da população. As recomendações de ficar em casa,
a suspensão das aulas e a adoção do home office como alternativa de
muitos funcionários afetaram a audiência da TV. Mais pessoas em casa e
por mais tempo refletem em um aumento no consumo da programação,
com destaque para os jornalísticos (alta de 17%) e os infantis (alta de
14%). O número de jovens e crianças que assistem TV aumenta a cada
dia e essa é uma tendência comum no Brasil e nos países da América
Latina. Já em redes sociais, as conversas no Twitter sobre o novo coronavírus representaram 72% de tudo o que foi falado sobre Covid-19 no
Brasil nos últimos 10 dias..
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CRUZE SPORT6 1.8 LT...................................13/14...............BRANCO.....................COMPLETO, AUT, COURO................... R$ 48.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO............................17/18...............BRANCO.....................COMPLETO, AUT, COURO................... R$ 74.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO............................17/18...............BRANCO.....................COMPLETO, AUT, COURO................... R$ 76.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO............................17/18...............PRATA..........................COMPLETO, AUT, COURO................... R$ 76.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO......................16/17...............PRATA..........................COMPLETO, AUT, COURO................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO.......................17/18...............BRANCO.....................COMPLETO, AUT, COURO................... R$ 84.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO.......................18/19...............BRANCO.....................COMPLETO, AUT, COURO................... R$ 89.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO......................16/17...............BRANCO.....................COMPLETO, AUT, COURO................... R$ 79.900,00
HARLEY DAVIDSON V-ROD 1.250CC......13/13...............PRETO.........................COMPETO................................................. R$ 37.900,00
HB20X 1.6 FLEX...............................................13/14...............PRATA..........................COMPLETO............................................... R$ 37.900,00
MALIBU LTZ......................................................13/13...............BRANCO.....................COMPLETO, AUT, COURO................... R$ 63.900,00
ONIX 1.4 ACT ..................................................16/17...............PRETO.........................COMPLETO............................................... R$ 57.900,00
ONIX 1.4 LTZ....................................................16/16...............BRANCO.....................COMPLETO............................................... R$ 43.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT..............................................18/19...............PRATA..........................COMPLETO, AUT, COURO................... R$ 59.900,00
PRISMA 1.0 LT..................................................14/15...............BRANCO.....................COMPLETO............................................... R$ 35.900,00
PRISMA 1.4 LT..................................................18/19...............PRATA..........................COMPLETO............................................... R$ 51.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT.........................................16/17...............VERMELHO................COMPLETO, AUT.................................... R$ 53.900,00
S10 2.5 LT FLEX 4X2.......................................17/18...............BRANCO.....................COMPLETO, AUT.................................... R$ 94.900,00
SPIN 1.8 ACT AT..............................................17/18...............PRATA..........................COMPLETO, AUT.................................... R$ 59.900,00
TOYOTA SW4 SRV 4X4..................................13/13...............PRATA..........................COMPLETO, AUT, COURO.................R$ 124.900,00
TRACKER 1.8 LT AT.........................................15/16...............PRATA..........................COMPLETO, AUT.................................... R$ 57.900,00
TRACKER 1.8 LTZ AT......................................15/15...............PRATA..........................COMPLETO, AUT, TS.............................. R$ 62.900.00
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Passeio e
orientações
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

Especialização em Infecção Hospitalar
e Resistência Antimicrobiana

GUARNIÇÃO faz orientações sobre a importância
da quarentena e do isolamento

Bombeiros de Umuarama
fizeram na tarde de ontem (23)
um novo passeio com as viaturas pela cidade, simultaneamente divulgando orientação
sobre a impor tância da quarentena para conter o avanço
do coronavírus na cidade.
A ação que teve sua primeira
etapa na sexta-feira (20) seguirá
sendo realizada em todos os
quar teis do Estado, conforme
orientação do comando geral.
O trabalho repercutiu bem e os
bombeiros foram orientados
a continuar fazendo as orientações até amanhã (25). “As
equipes vão para locais onde
há muita concentração de pessoas como proximidades de
mercados e praças para orientar a população”, salientou o
tenente Marçal Costa. As viaturas, enquanto transitam, veiculam uma mensagem pedindo
respeito à quarentena e enaltecendo os profissionais de
saúde que têm atuado contra
a Covid-19. Até a quar ta-feira
serão feitas orientações às 15h
e às 20h30 em diversos pontos
da cidade, sem que haja prejuízo ao atendimento de eventuais ocorrências que aconteçam nos horários.

Nesta era do conhecimento e de mudanças
aceleradas, continuar os estudos é a decisão mais
acertada que o profissional de qualquer área
toma. Para o graduado, a especialização é um dos
caminhos indicados para que ele amplie seu leque de
competências.
A Unipar tem cerca de cem opções de cursos
lato sensu, com projeto pedagógico bom para o
recém-formado, porque o motiva na busca por novos
conhecimentos, e bom para o profissional que já
está no mercado de trabalho, porque abre novas
possibilidades de atualização e aprimoramento das
suas habilidades.
Na área da saúde, graduados em Enfermagem,
Biomedicina, Farmácia, Medicina, Odontologia,
Medicina Veterinária e áreas afins podem optar pela
especialização em Infecção Hospitalar e Resistência
Antimicrobiana.
A proposta é qualificar o pós-graduando para
atuar nesta área, tão requisitada hoje em dia, com
conhecimentos amplos e técnicas eficazes. O corpo
docente, de alto nível, é formado por professores
mestres e doutores com larga experiência na
docência, na pesquisa e no mercado de trabalho.
Seguindo à risca todas as exigências do Ministério
da Educação, a grade curricular é eclética e
sintonizada com as necessidades de aprendizagem do
pós-graduando.
O início das aulas está previsto para o final de
março; serão 360 horas, ministradas em regime
quinzenal [às sextas à noite e aos sábados, manhã e
tarde]. E o número de vagas é limitado: são apenas 30.
Saiba mais no site www.unipar.br
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Governo estabelece normas para
os estabelecimentos essenciais
O Governo do Estado estabeleceu
uma série de normas a serem seguidas por aqueles estabelecimentos que
prestam serviços considerados essenciais e, portanto, seguirão abertos
normalmente durante o período de
pandemia do coronavírus. As medidas buscam dar mais segurança
aos clientes e usuários, garantindo
o controle da circulação do Covid-19
no Paraná. A adaptação dos locais
deve começar imediatamente.
Para evitar o desabastecimento
de gêneros alimentícios considerados de primeira necessidade,
de higiene pessoal e limpeza, as
empresas deverão obser var, em
função do seu estoque, a limitação do número de gêneros a serem
adquiridos por cliente.

Há quase 60 anos, o Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE está ao
lado das pessoas, empresas, instituições e governos
que promovem o desenvolvimento socioeconômico
nos três estados da Região Sul: Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paraná. Neste momento de
dificuldades extremas, trabalhamos com o objetivo
de garantir todo o apoio para salvaguardar não
apenas a economia, mas, fundamentalmente, a vida
e o bem-estar coletivos em nossa região.
Nesse sentido, informamos que:

• O BRDE instituiu um Plano de Contingência para
sua operação diuturna, a fim de proteger a saúde de
seus funcionários, os quais estão, em sua maioria,
trabalhando na modalidade “home office”;
• Disponibilizaremos montante de cerca de R$ 1,3
bilhão, até o final de 2020, para atender às
necessidades emergenciais de nossos clientes,
notadamente as micro, pequenas e médias
empresas e os empreendedores individuais, bem
como as municipalidades;
• As operações de crédito rural receberão o
tratamento que vier a ser estabelecido pelo
Governo Federal através do Conselho Monetário

Marcelo Haendchen Dutra
Diretor Presidente (SC)

O atendimento dos pacientes
com suspeita da Covid-19 em farmácias, laboratórios ou similares terá
de ocorrer em local exclusivo e o profissional deve utilizar Equipamentos
de Proteção Individual – EPI.
No transporte coletivo de passageiros as empresas operadoras precisam assegurar a ventilação natural
por meio de janelas e demais dispositivos de circulação de ar, bem
como disponibilização de álcool em
gel 70% para uso dos motoristas
e cobradores, mediante disponibilidade de mercado. Também é necessário propiciar distanciamento dos
operadores e passageiros, considerando as características dos veículos
urbanos e metropolitanos.
A disponibilidade de número de

Nacional, assim como as operações realizadas ao
amparo do Programa de Sustentação do
Investimento – PSI, considerando que ambos
dependem de legislação específica, não se
aplicando as medidas emergenciais divulgadas pelo
BNDES;

• Também estamos em contato intenso e
permanente com nossos provedores de fundings,
nacionais e internacionais, a fim de viabilizar a
postergação dos pagamentos devidos, com o intuito
de repassar essas vantagens aos mutuários do
BRDE;
• Da mesma forma, negociamos, junto aos
provedores de fundings, o aumento imediato dos
limites de crédito, o que nos permitirá ampliar os
recursos já disponíveis para financiamentos;

• De modo urgente e célere, formatamos um
programa emergencial para destinar crédito aos
micro, pequenos e médios empreendedores dos
setores mais atingidos por essa crise, como o
turismo, economia criativa, prestação de serviços,
alimentação, entre outros;
• Em conjunto com as demais instituições de
fomento, nacionais e internacionais, e de sua

Luiz Corrêa Noronha

Vice-Presidente, Diretor Financeiro
e Diretor de Planejamento (RS)

Wilson Bley Lipski

Diretor de Operações (PR)

passageiros em transporte rodoviário intermunicipal e interestadual
não pode exceder a metade da
capacidade total do veículo.
É permitido que os estabelecimentos comerciais não essenciais
tenham expedientes internos e
façam vendas por internet, telefone
ou outros meios, desde que fiquem
fechados e sem a presença de
público, exceto seus funcionários.
Os serviços de delivery e drive
thru, por sua vez, devem respeitar
as orientações de higiene e limpeza e disponibilizar máscaras,
luvas e álcool em gel 70% para
seus empregados e colaboradores.
Outras normas estão disponíveis
no site do Governo do Paraná pelo
endereço eletrônico aen.pr.gov.br.

entidade associativa, a ABDE, o BRDE trabalha
junto ao Governo Federal e Governos Estaduais do
Sul, na criação de alternativas de Programas
Emergenciais de Mitigação dos Efeitos do
Coronavírus, tanto para redução dos efeitos na
Saúde Pública como das consequências negativas
sobre a já comprometida economia nacional;

• Finalmente, incumbe informar que esses recursos
se somarão aos R$ 900 milhões do Programa
Promove Sul, lançado em janeiro de 2020,
destinados à promoção do desenvolvimento
sustentável, com uso de recursos próprios do BRDE.
Com tais medidas, que serão alvo de detalhamento
técnico nos próximos dias, buscamos atender à clara
determinação dos três governadores – do Rio
Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná –
para, de forma integrada, solidária, célere e
coerente, auxiliar nossos estados e seus cidadãos a
vencer essa crise sem precedentes.
A todos os nossos clientes, pessoas físicas e
jurídicas do setor produtivo e do setor público,
prestamos solidariedade e permanente apoio.
Juntos e de forma coordenada, estamos certos de
que ultrapassaremos esse período e sairemos ainda
mais fortes.

Luiz Carlos Borges da Silveira
Diretor Administrativo (PR)

Vladimir Arthur Fey

Diretor de Acompanhamento e
Recuperação de Créditos (SC)

Siga-nos nas redes sociais:

@brdeoficial

