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Eleições para diretores de escolas
estaduais serão dia 9 de dezembro
A Secretaria de Estado
da Educação já iniciou os preparativos para a eleição dos
novos diretores das escolas
da rede estadual. O pleito
está agendado para acontecer no dia 9 do próximo mês
de dezembro.Em Goioerê, o
Núcleo Regional da Educação já está divulgando as
normas para a realização do
pleito e a expectativa é de
que haja disputa em várias
escolas.
PÁGINA 04

Hoje é o último
dia de inscrições
ao PSS do Instituto
Água e Terra
Terminam nesta terça-feira, as inscrições
para o Processo Selet i vo Si mpl i fi cado
( PSS) do I nst i tut o
Água e Terra (IAT),
órgão vinculado à Secretaria de Estado do
D es e nvol vi me nt o
Sustentável e do Turismo (Sedest). São
93 vagas, entre os níveis médio e superior,
para atuação nos 21
Escritórios Regionais
do IAT. O candidato
pode se inscrever pelo
si t e da Fundação
Fapipa. PÁGINA 04

Comissão de Transição
deve começar
trabalhos ainda esta
semana em Goioerê
A Comissão de Transição, encarregada de preparar a passagem de governo
na prefeitura de Goioerê,
deve iniciar suas atividades
ainda nesta semana. É que
com a mudança na data da
eleição, realizada no último
domingo, a equipe do prefeito eleito Betin h o Lima,
precisa correr contra o tempo.
PÁGINA 03

Quarto Centenário: prefeitura está
investindo em iluminação de LED
A prefeitura de Quarto
Centenário está realizando
diversos investimentos no
município, usando recursos
próprios da administração.
Entre os investimentos, destaque para R$ 150 mil em
iluminação de LED, em substituição às lâmpadas de vapor de sódio. A nova iluminação está sendo implantada nas Avenidas Bandeirantes e Paulo Regis. De acordo
com prefeito Reinaldo Krachinski, as lâmpadas de LED
proporcionam maior luminosidade e com isso maior
segurança para a população, além de serem mais
econômicas com vida útil de
5 anos.
PÁGINA 04

Concessão de crédito do BRDE
para a indústria cresce 138%
20, o Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) liberou cerca de R$ 227 milhões em
crédito para a indústria –
um aumento de 138% em
comparação ao mesmo período do ano anterior, o que
mostra a contribuição do

banco para o crescimento
de 7,7% na produção industrial paranaense entre
agosto e setembro deste
ano. É o maior resultado entre
os 15 locais analisados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
no País. CONTRA - CAPA

Joel Buscariol quer gestão eficiente e
com investimentos em Boa Esperança
O engenheiro agrônomo
Joel Buscariol, prefeito eleito de Boa Esperança, diz
que sua gestão será eficiente, transparente e com
investimentos no social.
“Vamos trabalhar mostrando todas as nossas ações
para a população e buscando atrairinvestimentos”,

disse. Joel, que é estreante
na política, diz que vai trabalhar para que sua gestão
fique na história de Boa
Esperança, como o melhor
prefeito que a cidade já teve.
“Vou trabalhar muito e realizar um trabalho que vai
entrar para a história”, citou.
PÁGINA 05

Novos ares na Câmara: sete dos
9 vereadores serão substituídos
Dos 9 vereadores eleitos
em Goioerê, seis vão assumir
a cadeira pela primeira vez:
Luci Alvino (Cidadania),
Fabio Plaza (Cidadania)
Fabiano do Christma (PSD),
Márcio Lacerda (PP),

Ricardinho (Podemos) e
Helton Maia (PP). Outros
dois foram reeleitos:‘Tenente
Martins’ e Patrik Pelói. O
‘Professor Paraíba’, que já
foivereador, volta para o Legislativo.
PÁGINA 02

P02

TERÇA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 2020

Novos ares na Câmara: sete dos
9 vereadores serão substituídos
Dos 9 vereadores
eleitos em Goioerê, seis
vão assumir a cadeira
pela primeira vez: Luci
Alvino (Cidadania),
Fabi o
Plaza
(Cidadania) Fabiano
do Christma (PSD),
Márcio Lacerda (PP),
Ricardinho (Podemos)
e Helton Maia (PP).
Outros dois foram
re ele itos: ‘Te nente
Martins’ e Patrik Pelói.
O ‘Professor Paraíba’,
que já foi vereador,
volta
para
o
Legislativo.
Não conseguiram se
reeleger os seguintes
ve readores:
José
Soares, Jacy da Silva,
Guilherme Dutra e
‘Joaqui m
da
Ambulânci a’. Jaime
Bueno e Abraão Isaque
não concorre ram à
re ele ição. Agilson
Flausino disputou a

Fachada da Câmara Municipal de Goioerê: renovação de 80% dos vereadores

vice-prefeitura e foi
derrotado.
Pela coligação do
prefeito eleito Betinho
Lima, entraram seis
vereadores. Já na do
prefeito Pedro Coelho,
dois foram eleitos e
pelo DEM, do Brito da
Saúde, apenas um.

VEJA COMO FICOU A VOTAÇÃO
DOS VEREADORES ELEITOS
Luci Alvino – 739 votos
Tenente Martins – 556
Fábio Plaza – 545
Professor Paraíba – 536
Patrik Pelói – 534
Fabiano do Christma – 475
Márcio Lacerda – 471
Ricardinho – 470
Helton Maia - 446

Joel Buscariol quer gestão eficiente e
com investimentos em Boa Esperança
O
en gen h ei ro
agrô n o mo
J o el
B u s cari o l , p refei t o
el ei t o
de
Boa
Esperança, diz que sua
gestão será eficiente,
t ran s paren t e e co m
i n ves t i men t os
no
s o ci al .
“Vamo s
trab alhar mostrando
todas as nossas ações
para a p op ulação e
b u s can do
at rai r
investimentos”, disse.
Joel, que é estreante
na política, diz que vai
trabalhar para que sua
gestão fique na história
d e Bo a E s p eran ça,
como o melhor prefeito
que a cidade já teve.
“Vou trabalhar muito e
realizar um trabalho
que vai entrar para a
história”, citou.

Joel Buscariol foi eleito com mais de 60% dos votos em Boa Esperança
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F i l ho d e famí l i a
t rad ici o n al de B o a
Esperança, a eleição de
Joel marca o retorno
d o s ‘B u s cari ol ’ ao
comando da prefeitura.
O p ai d el e, C el s o
Buscariol, foi prefeito
da cidade por várias
vezes, entrando para a
h i s tó ri a co mo u m

prefeito que investiu
no social e trabalhou
duro para melhorar a
vida das pessoas.
J o el 6 8. 2 3 % d o s
vo t o s
(2 . 1 9 1 ),
en q uan t o o at u al
prefeito, Zé do Caixão,
co n segu i u
apen as
3 1 , 77 % d o s vo t o s
(1.020).

Parque Nacional
O BNDES está iniciando os estudos para viabilizar a
privatização do Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu.
A expectativa é que a concessão para a exploração do
parque seja finalizada no início de 2021. Atualmente, o
parque é administrado pelo ICMBio, que repassa o direito
de exploração à iniciativa privada. A concessão termina
este ano e o novo modelo repassará 100% da administração
à iniciativa privada. Os recursos serão divididos entre o
governo federal e o estado do Paraná.
Mais votado
Entre as dez maiores
cidades, percentualmente, o
prefeitodeCascavel,Leonaldo
Paranhos(PSC)éomaisvotado
no Paraná e, nominalmente, a
terceira maiorvotação entreos
399 cidades no Estado, atrás
apenas de Rafael Greca
(DEM),deCuritiba,e Marcelo
Belinati (PP), em Londrina.
Paranhosfoieleitocom71,72%
(112.181votos válidos).
CréditoTurismo
A Fomento Paranáinicia a
CaravanadeCréditoTurismo.
O objetivo é percorrer nas
próximas semanas os
municípiosdoLitoraledaCosta
Oestedo Estado para oferecer
umalinhadecréditoparaapoiar
empreendedores dessas
regiões, que são muito
procuradas no verão. “A
intenção é ajudar a reforçar o
caixa dessas empresas,
especialmente das micro e
pequenas, para que possam
oferecerumacondiçãomelhor
no atendimento e consigam
faturarmais na temporada de
verão”, explica o diretorpresidentedaFomentoParaná,
HeraldoNeves.
Reeleito
Seis capitais brasileiras
reelegeram os prefeitos no
primeiro turno das eleições
municipaisnestedomingo(15),
Outras dezoito realizarão o
segundoturnonodia29.Rafael
Greca (DEM), foi reeleito em
Curitiba com quase 60% dos
votos.

0,66% das de 20.745 seções
eleitorais do estado, ficou
abaixo do esperado de 1% a
3%deurnassubstituídas.
Ocorrências
Segundo dados da Polícia
Militar,foram registradas349
ocorrências e 85 prisões.
Houveo registrode115casos
de “boca de urna” e 16 de
compra de voto. Foram
apreendidos11.984materiais
de campanha,11 veículos e
R$ 21.911. Mais de 10 mil
homensatuaramnasegurança
pública,configurandoomaior
efetivoda região suldoBrasil.
Felicitações
AConfederaçãoNacional
de Municípios (CNM)
parabenizou os candidatos
eleitos como prefeitos, viceprefeitos, vereadores no
domingo, 15 de novembro.
“Em 5.568 Municípios, a
população escolhe seus
dirigentes e legisladores com
a esperança de termelhorada
a qualidade da vida da
sociedade local. Essa é a
missão de cada gestor e
legisladormunicipalea lutada
Confederação”, escreveu
GlademirAroldi, presidente
da confederação.

Ataque ao TSE
A TSE foi alvo de uma
tentativa de ataque hacker
durante a eleição municipal.
Contudo, a ação foi
neutralizada e não provocou
nenhum tipo de dano. A
Polícia Federal informou ao
tribunalqueolíderdainvestida
Abaixodo esperado
nestedomingoé de Portugal.
No balanço realizado até Os invasores tiveram acesso
as 17h de domingo (15), 160 a dados da burocracia do
urnas eletrônicas foram tribunal, tais como lotação e
substituídas por outras de frequência,agendamentosde
contingência no Paraná. O férias e licenças médicas de
número, que corresponde a servidorese ministros.
Da Redação ADI-PR Curitiba
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e
portais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br
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Comissão de Transição deve começar
trabalhos ainda esta semana em Goioerê
A
Co m issão
de
Transição, encarregada de
preparar a passagem de
governo na prefeitura de
Goioerê, deve iniciar suas
ativid ad es ain da n esta
sem ana. É qu e co m a
mudança na data da eleição,
realizada no último domingo,
a equipe do prefeito eleito
Betinho Lima, precisa correr
contra o tempo.
A comissão, que será
comandada pelo radialista
Gerson de Brito, que já foi
servidor da prefeitura, ainda
não tem seus membros todos
d efin id o s, o qu e deve
acontecer nesta terça-feira.
Em seguida, ela precisa ser
nomeada pelo atual prefeito
Pedro Coelho.
A
ex em p lo
de
administrações passadas, a
comissão deverá ter acesso
total às informações do
município e poderá requisitar
a
p articipação
de
especialistas e servidores nas
discussões envolvendo áreas
técnicas.
A eq u ipe terá a
responsabilidade de traçar

um diagnóstico e fazer um
levantamento de todas as
informações da prefeitura de
Goioerê para que o prefeito
eleito conheça a real situação

do município.
Ao que tudo indica, o
prefeito Pedro Coelho deverá
fazer um a tran sição
transparente, assim como
aconteceu quando ele venceu
a eleição há quatro anos.

Gerson de Brito deverá ser o coordenador da equipe de transição

Demora do asfalto gera protestos
de moradores do Jardim América
Cansados de esperar,
moradores do Jardim
América III promovem
um protesto bem humorado no último final de
semana, com a colocação
de dois bonecos no meio
da principal rua do bairro.
A intenção foi chamar
a atenção da administração do prefeito Pedro
Coelho, que há mais de
um ano prometeu, mas
ainda não realizou a obra
de pavimentação asfáltica do bairro.
Conforme relatam, já
se vai mais de um ano de
espera pelo promete tido
asfalto, que não sai do papel. Os moradores reclamam que quando há estiagem e tempo de sol, o sofrimento é com a poeira.
Já em dias de chuva a dificuldade é com a lama.
Eles estão cobrando do
prefeito Pedro Coelho
uma solução, de preferência o início das obras, que
conforme eles, vão melhorar e muito a qualidade de vida local.
De maneira bem humorada, população cobra promessa feita pela administração

Menor Preço ajuda a gastar
menos nas compras de fim de ano
Muitos paranaenses ainda
não sabem, mas o Paraná é
pioneiro em criar uma solução
que permite a todos os
cidadãos comparar os preços
de qualquer tipo de produto
em estabelecimentos de sua
cidade. O aplicativo Menor
Preço, criado pela Secretaria
da Fazenda e desenvolvido
pela Celepar, já atingiu a
marca de 1,35 milhão de
downloads.
A f er ramenta, u m
desdobramento do Nota
Par an á, p ossibilita à
população comparar quanto
custa um mesmo produto
em
d iv er so s
estabelecimentos, e é uma
ó tima aliad a par a as
compras de fim de ano. Com
o aplicativo, disponível na
web e nas p lataf ormas
Android e iOS, a consumidor
p o de
p esq u isar
ap ro ximad amen te
29
milh õ es d e p r eço s d e
produtos, que são atualizados
semanalmente por cerca de
100 mil estabelecimentos
varejistas. A plataforma
u tiliza
como
base
informações das 4,5 milhões
d e No tas Fiscais d e
Con su mido r Eletr ôn ica
(NFC-e) que são emitidas
diariamente, em média, no

Estado.
Os preços são atualizados
em tempo real, de acordo
com os registros das notas.
O co nsumid or p od e
consultar os valores em um
raio de até 20 quilômetros,
por meio do código de barras
do item ou pelo nome do
produto. Após selecionar o
estabelecimento desejado, o
aplicativo ainda disponibiliza
um mapa com o caminho
mais curto até o local.
O Menor Preço-Nota
Paraná permite também a
criação de listas para que o
consumidor verifique onde
cad a pr od uto de suas
compras está mais barato.
Com a lista salva, é possível
procurar todos ao mesmo
tempo. Essa opção, porém,
só está disponível para quem
possui cadastro no programa
Nota Paraná.
BENEFÍCIO - Fã da
ferramenta, a diretora do
Procon-PR, Claudia Silvano,
é tamb ém u ma grand e
incentivadora de seu uso.
“Recomendamos a todos os
consumidores que procuram
o Procon que baixem o
aplicativo e façam uma busca
antes de efetuar qualquer
compra”, conta.
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Eleições para diretores de escolas
estaduais serão dia 9 de dezembro
A Secretaria de Estado
da Educação já iniciou os
preparativos para a eleição
dos novos diretores das
escolas da rede estadual.
O pleito está agendado
para acontecer no dia 9 do
próximo mês de dezembro.
Em Goioerê, o Núcleo
Regional da Educação já
está divulgando as normas
para a realização do pleito
e a expectativa é de que
haja d isp uta em várias
escolas.
Pelas normas, poderão
participar da eleição todos
os professores com vínculo
nas escolas, inclusive os
atuais diretores. O prazo
para a inscrição de chapas
vai até sexta-feira, dia 20.
Ao registrarem su as
ch apas, o s can d idato s
deverão apresentar um
plano de ação, contendo o
trabalho que pretendem
desenvolver na escola.
V o t am
na
eleiçã o
professores funcionários,

O chefe do Núcleo de Educação de Goioerê, Valdemir Mellero

alunos maiores de 16 anos
e pais de alunos menores
de 16 anos.
No caso do Colégio

Estadual Vila Guaíra, que
funcionará na modalidade
cívico-militar a partir de
2021, e o utras esco las

Paranaense se destaca no
Campeonato Brasileiro de Escalada
A atleta Camila Flores,
b o lsista d o p ro gram a
Geração Olímp ica, d o
Go vern o d o Estad o ,
conquistou o terceiro lugar
geral na categoria Velocidade
do Campeonato Brasileiro de
Escalada, realizada sextafeira e sábado (13 e 14) em
Cu ritiba. Esta etapa da
competição teve como foco
a disputa nas categorias de
Velocidade e Dificuldade.
Além de Camila Flores,
Mariana Hanggi ficou com a
segunda colocação geral e foi

campeã entre os juvenis na
prova de Dificuldade. No
masculino, Felipe Hamdarfoi
o campeão de Velocidade
na categoria Júnior. Na prova
de Dificuldade, André Luiz
Ceq uinel
Ku ny io sh i
con qu isto u a segu nd a
colocação no Juvenil A e
Pedro Yu kio ficou em
terceiro na categoria Júnior.
Camila Flores diz que o
retorno das competições
após a quarentena não foi
fácil. “Estou bem feliz com o
resultado de hoje. O corpo

sentiu muito. Mesmo tendo
treinado bastante em casa a
quarentena quebrou o ritmo,
mas consegui me sentir
concentrada, controlar as
emoções”, contou.
Camila
tam bém
conquistou o oitavo lugar na
prova de Dificuldade e
ressalta a importância do
incentivo aos atletas e técnicos.
“As competições se tornaram
mais frequentes com a entrada
da escalada n os Jogos
Olímpicos e agora passamos
a ter esses incentivos. Antes

d e st a m o d a lid a d e n a
região, a escolha do diretor
será feita p elo Núcleo
Regional da Educação.
era bem difícil viver de
escalada. Agora, graças a
bolsas para os atletas, como
do p ro gram a Geração
Olímpica, é possível ter maior
foco no s treino s e
competições. Quanto menos
preciso trabalhar todo dia em
um emprego formal, mais
consigo treinar, descansar e
ter esse tempo hábil faz toda
a diferença”, relata.
A atleta co nta qu e
começou a escalar há sete
anos como uma atividade
complementar e aos poucos
o seu interesse aumentou. “Na
época, fazia faculdade e ia lá
para desestressar. Foi nos
último s do is ano s qu e
comecei a treinar com foco
em competição. Hoje o meu
objetivo é estar sempre
melhorando para conseguir
me superar", finaliza.
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Quarto Centenário: prefeitura está
investindo em iluminação de LED
A prefeitura de Quarto
Centenário está realizando
diversos investimentos no
município, usando recursos
próprios da administração.
Entre os investimentos,
destaque para R$ 150 mil em
iluminação de LED, em
substituição às lâmpadas de
vapor de sódio. A nova
ilum in ação está send o
implantada nas Avenidas
Bandeirantes e Paulo Regis.
De acordo com prefeito
Reinaldo Krachinski, as
lâmp ad as
de
LED
p ro po rcio nam
maio r
luminosidade e comisso maior
segurança para a população,
além de serem m ais
econômicas com vida útil de
5 anos.
“Estamos iniciando a
substituição das luminárias,
abrindo caminho para que o
próximo prefeito possa dar
continuidade e substituir toda

a iluminação pública nos
próximos quatro anos”, cita
ele.
Ainda conforme o prefeito,
todas as obras que estão
acontecendo no município,
são frutos do trabalho da
equipe da administração que
segundo ele, não tem medido
esforços para chegar em 31

de dezembro com muitas
realizações.
“Temos uma equipe muito
boa e vamos chegar ao final
do ano com tod os o s
fornecedores pagos e sem
dívida”, diz ele, citando que o
município já dispõe inclusive
de recursos para pagamento
do 13º salário.

O sistema de iluminação está sendo mudado em toda a extensão das avenidas

Hoje é o último dia de inscrições
ao PSS do Instituto Água e Terra
Terminam nesta terçafeira, as inscrições para o
Processo Seletivo Simplificado
(PSS) do Instituto Água e Terra
(IAT), órgão vinculado à
Secr etar ia de Estad o do
Desenvolvimento Sustentável
e do Turismo (Sedest). São 93
vagas, entre os níveis médio e
superior, para atuação nos 21
Escritórios Regionais do IAT.
O candidato pode se inscrever
pelo site da Fundação Fapipa.
O edital de convocação
prevê o preenchimento das
seguintes vagas: técnico de
manejo e meio ambiente (17);
administrador (1);biólogo (8);
engenheiro agrônomo (7);
engenheiro cartógrafo (2);
engen heir o civil (13) ;
engenheiro florestal (13);
engenheiro químico (13);
engenheiro de pesca (2);
geógrafo (3); geólogo (7);
químico (4); e sociólogo (1).
Os salários variam de R$
2.711,04 para os profissionais
de nível técnico médio a R$
5.856,80 para os candidatos
de nível superior, somando as
gratificações. O contrato de
trabalho é válido por um ano,
prorrogável por mais um ano.
Os
pr of ission ais
selecionados atuarão em ações
de
licen ciamen to ,
monitoramento, fiscalização e

Interessados precisam se apressarem para fazerem as inscrições
outorga pelo uso da água, que
são grandes demandas da
sociedade, especialmente do
setor produtivo”, explica
Everton Sou za, Direto r
Presidente do IAT.
O PSS fo i a solução
encontrada para contornar o
ad iamento do con cu rso
público, previsto para esse ano,
por conta da pandemia do novo
coronavírus. O concurso segue
sem data prevista.

Para dar continuidade às
diretr izes d e pr oteção ,
p reserv ação e gestão
ambiental, de forma associada
ao Plano de Governo vigente,

a seleção imediata de novos
profissionais se faz necessária.
Já decorreram 30 anos desde
a última contratação de efetivos
e temporários
de Engorda da Orla de
Matinhos. O projeto é o maior
de reurbanização do Litoral
do Estado e o maior de
infraestrutura deste ano. As
obras têm um custo estimado
de R$ 423,72 milhões na
primeira etapa e R$ 88,75
milhões na segunda etapa.

Produção de mel
O Paraná conquistou a
liderança entre os estados
produtores de mel em 2019.
A Pesq uisa Pecuár ia
Mu nicipal, do Institu to
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), mostra
que o Estado produziu 7.229
toneladas, um aumento de
14,6% sobre o ano-safra de
2018, cuja produção foi de
6.307 toneladas. A análise
so bre
as
pro duçõ es
paranaense e brasileira está
no Boletim Semanal de
Conjuntura Agropecuária,
elaborado por técnicos do
Departamento de Economia
Rural (Deral), da Secretaria
de Estado da Agricultura e do
Abastecimento. O documento
informa que o Paraná superou
o Rio Grande do Sul, que
tradicionalmente ocupava o
primeiro lugar, mas que em
2019 produziu 6.262toneladas
de mel. A pesquisa do IBGE
mostra que a prod ução
nacional em 2019foi de 45.981

toneladas, 8,5% maior que a de
2018, de 42.378 toneladas. Em
2017, a produção brasileira
somou 41.696 toneladas.
Café Qualidade
Os vencedores do concurso
Café Qualidade Paraná serão
conhecidos na próxima quintaf eira, 19. Mais d e 300
cafeicultores concorreram este
ano, a 18ª edição do concurso.
São 99 finalistas. A divulgação
dos vencedores será em evento
online, com início às 16 horas,
no canal que o Instituto de
Desenvolvimento Rural do
Paraná Iapar-Emater (IDRParaná) mantém no YouTube.
Como prêmio, o campeão de
cada categor ia — cereja
descascado e café natural —
tem garantida a aquisição de
seu lote com um ágio de, no
mínimo, 50% sobre o preço da
BM&F no dia 18 de novembro.
O concurso Café Qualidade
Paraná é uma realização da
Câmara Setorial do Café do
Paraná, Secr etar ia d e

Agricultura e Abastecimento
do Paraná (Seab) e IDRParaná, com apoio da Agência
Nacion al d e Assistên cia
Técnica e Extensão Rural
(Anater ), co operativ as e
associações de cafeicultores
do Estado.
Orla de Matinhos
Em mais um passo para
cumprir a legislação exigida
para o processo de licitação
pública das obras da Orla
Marítima de Matinhos, no
Litoral do Paraná, o Instituto
Água e Terra (IAT) realiza na
próxima quinta-feira, 19, às 16
horas, uma audiência pública.
O encontro será online. O IAT
é um órgão vinculado à
Secretaria do Desenvolvimento
Sustentável e do Turismo. O
ob jetivo d a audiência é
apresentar à comunidade e às
empresas interessadas em
participar do processo de
licitação o conteúdo da Minuta
do Edital. O tema é
Investimentos no Litoral e Obra

Forte recuperação
Após as fortes quedas
observadas nos primeiros
meses de pandemia e avanços
tímidos em julho e agosto em
relação aos mesmos meses
de 2019, o Índice de Produção
Agroindustrial Brasileira
(PIMAgro) calculado pelo
Centr o d e Estud os em
Agronegócios da Fundação
Getulio Vargas (FGV Agro)
registrou reação expressiva
em setembro. Segundo o
FGV Agro, o indicador
registrou variação positiva de
7,2% n a comp aração
interanual. O salto, o maior
para um mês de setembro
desde o início da série histórica
em 2003, foi impulsionado
pelo segmento de alimentos e
bebidas, cujo avanço foi de
11,6%, também recorde.
Mas, depois de seis meses de
recuo s, tamb ém hou ve
crescimento na área de
produtos não-alimentícios,
embora ainda baixo (2,1%).
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Concessão de crédito do BRDE
para a indústria cresce 138%
De janeiro a setembro de
2020, o Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo
Sul (BRDE) liberou cerca de
R$ 227 milhões em crédito
para a indústria – um aumento
de 138% em comparação ao
mesmo período do ano
anterior, o que mostra a
contribuição do banco para o
crescimento de 7,7% na
prod ução
ind ustrial
paranaense entre agosto e
setembro deste ano.
É o maior resultado entre
os 15 locais analisados pelo
In stituto Brasileiro d e
Geografia e Estatística (IBGE)
no País. O desempenho é
cinco pontos percentuais
maior do que a média dos
outros estados, e um novo
indicativo da retomada mais
vigorosa da economia nos
últimos meses.
De acordo com o vicepresidente o banco, Wilson
Bley Lipski, os resultados
comprovam que o BRDE
cumpre o seu papel de
instituição que atua para o
desenvolvimento do Paraná e
da região Sul. O banco,
acrescenta, veio tomando
medidas específicas para
controlar o impacto negativo
da pandemia na economia e
aquecer o mercado com
concessão de créditos para o
setor.
“Contribuímos com um
trabalho de planejamento e
estruturação, na captação de

De janeiro a setembro de 2020, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul liberou cerca de R$ 227
milhões em crédito para a indústria, um aumento de 138% em comparação ao mesmo período do ano passado

recursos para investimentos
em vários ramos da atividade
industrial. É o resultado da
aplicação desses recursos
que faz a diferença. O
montante contribui para a
criação d e em p rego s,
melhoria salarial e com o
desenvolvimento de negócios
que geram prosperidade e
favorecem o crescimento da
econ o m ia n o Paraná”,

observou Bley.
PROJEÇÃO – O BRDE
possui linhas de créditos para
fin an ciar p ro jeto s qu e
colab orem
p ara
o
desenvolvimento do Paraná,
além de atuar com captação
de recurso s ju nto a
instituições multilaterais
internacionais e contratos
assinados com a Agência

Francesa de Desenvolvimento
(AFD), Banco Europeu de
Investimento (BEI) e com
Banco de Desenvolvimento
da América Latina (CAF).
“Esses
recurso s
proporcionam oportunidades
para que o banco possa
continuar financiando o
empreendedor paranaense. E
o resultado atingido com o
crescimento industrialtambém

é reflexo da liderança do
Estado em concessão de
crédito para os investidores
de todas as regiões”, destacou
Bley.
SOBRE O BRDE - O
Banco Region al d e
Desenvolvimento do Extremo
Sul(BRDE) é uma instituição
de fomento criada pelos
estados do Paraná, Santa

Catarina e Rio Grande do
Sul, com o objetivo de fazer o
Sul do Brasil prosperar. É
signatário do Pacto Global da
ONU e opera em sintonia
co m os Objetivos d o
Desenvolvimento Sustentável
(ODS).
O banco também conta
com recursos internacionais
da Agência Francesa de
Desenvolvimento (AFD) e
Banco
Euro p eu d e
Investimento (BEI) para o
financiamento de projetos
vo ltad os à prod ução e
consumo sustentáveis. É
agente financeiro do Fundo
Setorial do Audiovisual
(FSA/Ancine) em todo o
território nacional. Apoia
projetos culturais, sociais e
esportivos que beneficiam
m ilh ares de pesso as e
instituições, por meio das leis
de incentivo.
Somente de janeiro a
setembro de 2020, financiou
R$ 2,2 bilhões para projetos
na Região Sulque beneficiam
empresas de todos os setores
da economia. A instituição
oferece crédito de longo prazo
para viabilizar investimentos
a empresas de todos os
seto res
e
po rtes,
cooperativas, produtores
rurais e prefeituras, mantendo
acordos com instituições
internacionais de fomento
para ampliar as fontes de
recursos à disposição dos
clientes.

