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Comércio abre à noite e espera
aumento nas vendas de Natal
Apesar das dificuldades por conta da pandemia da
Covid-19, comerciantes de Goioerê apostam que este será
o melhor Natal dos últimos anos. E para incrementar as
vendas, as lojas da cidade estão funcionando em horário
especial, abrindo às 9 horas e só fechando às dez da noite.
De acordo com a direção da ACIG – Associação Comercial
e Empresarial de Goioerê, a expectativa dos lojistas é de
que as vendas deste ano sejam maior que o ano passado em
pelo menos 20%.
PÁGINA 03

Hoje e amanhã tem entrega
de kits escolares na Copacol

Moreira Sales: liberados R$350 mil para
recape de ruas no Jardim Novo Horizonte
Durante viagem à capital
do estado nesta semana, o
prefeito Rafael Bolacha,
aco m p an h ad o d o vice
prefeito ‘Genésio da Vila’,
do
secre tário
de
Administração Reginaldo
Martins e servidores Cássio
e Junior, esteve na SEIL
(Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Logística)
onde mais recursos foram
garantidos para o município.
Através d o d ep u tad o
Estad u al R o m an elli e
secretário da SEIL Sandro
Alex, recursos de R$350 mil
fo ram lib e rad o s p ara
Moreira Sales para recape
asfáltico em trechos do
bairro Jardi PÁGINA 02

A
d iret o ria
do
Sintrascoop, programou
junto com a Copacol, a
entrega dos kits escolares
para os associados da
entidade que ainda não
retiraram os materiais. A
entrega será nesta quinta e
sexta-feira. De acordo
com os organizadores, a

en trega
será
no
bicicletário em frente ao
departamento de gestão
de pessoas da Copacol.
A direção do sindicato
informa, que os materiais
vão atender as crianças
que cursam desde a préescola até o quinto ano
letivo.
PÁGINA 03

Estado antecipa R$ 224,6 milhões
aos prestadores de serviços da Saúde
O Governo do Estado,
por meio da Secretaria
da Saúde, pagará de R$
2 24 ,6 m ilh õ es p ar a
prestadores de serviços
até a sexta-feira (18). Os
valores são referentes aos
meses de novembro e
d ez em b r o .
Os
pagamentos antecipados

são possíveis em função do
planejamento da pasta no
transcorrer do ano e só
acontecem, via de regra,
ao
f in al d o
mês
subsequente aos serviços
p r es ta d o s. A m ed id a
financeira não era adotada
h á vár ias d éca d as n o
Paraná.
PÁGINA 02

Governo prorroga situação de
calamidade pública por mais seis meses
O Go verno do Estado
pror rogou po r mais seis
meses o pr azo de vigên cia
d o D ec r et o Es ta d u a l
4 .3 1 9, p u b li c ad o e m
m ar ç o , q u e d e cl a r o u

est ad o d e ca lamid ad e
pública para enfrentamento
e resposta à pandemia do
n o v o co r o n a v ír u s e
terminaria no dia 31 de
dezembro. PÁGINA 03
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Moreira Sales: liberados R$350 mil para
recape de ruas no Jardim Novo Horizonte
Durante viagem à
capital do estado nesta
semana, o prefeito Rafael
Bolacha, acompanhado do
vice prefeito ‘Genésio da
Vila’, do secretário de
Administração Reginaldo
Martins e servidores
Cássio e Junior, esteve na
SEIL (Secr etaria de
Estado de Infraestrutura
e Logística) onde mais
recursos
foram
garantidos para
o
município.
Através do deputado
Estadual Romanelli e
secretário da SEIL Sandro
Alex, recursos de R$350
mil foram liberados para
Moreira Sales para recape
asfáltico em trechos do
bairro Jardim Novo
Horizonte I.

Os recursos foram anunciados duante audiência do prefeito na capuital

“Avançamos e nos
aproximamos de 100%
das ruas asfaltadas de
Moreira
Sales.
O

compromisso para a
próxima gestão será fazer
a manutenção das vias e
garantir t rechos de

qualidade para uma boa
trafegabilidade
dos
moradores” , destaca
Bolacha.

Estado antecipa R$ 224,6 milhões
aos prestadores de serviços da Saúde
O Governo do Estado,
por meio da Secretaria da
Saúde, pagará de R$ 224,6
milhões para prestadores
de serviços até a sextafeira (18). Os valores são
referentes aos meses de
novembro e dezembro. Os
pagamentos antecipados
são possíveis em função
do planejamento da pasta
no transcorrer do ano e só
acontecem, via de regra,
ao final do mês
subsequente aos serviços
prestados. A medida
financeira não era adotada
há várias décadas no
Paraná.
Aproximadamente 1,2
mil prestadores de
serviços
receberão
pagamentos pela produção
contratualizada. São
clínicas, hospitais, Apaes,
laboratórios, transportes,
entre
outros
estabelecimentos. Os
serviços
incluem
consultas, exames, diárias
de internações, cirurgias,
medicamentos, materiais
e insumos em geral para
manutenção de unidades
do Estado. Parte dos
pagamentos foi realizada
na terça-feira (15) e outro
lote será liberado até o
final de semana.
O governador Carlos

Teletrabalho
O chefe da Casa Civil, Guto Silva, publicou a ação que
está sendo realizada pelo governo, junto à Secretaria de
Administração e Previdência e a Procuradoria Geral do
Paraná. “Um grupo de trabalho está fazendo o levantamento
dos benefícios da regulamentação do teletrabalho na
administração pública. Até o momento foipossívelconstatar
a redução de mais de R$ 21 milhões em despesas fixas,
além da economia com viagens, que foi de R$ 49,9 milhões,
totalizando R$70 milhões?”, disse Guto Silva.
Teto de gastos
A edição 2020 do Boletim
de Fin an ças d os Entes
Subnacionais, publicação
anual elaborada pelo Tesouro
Nacional, aponta que o
Paraná está entre os sete
estados do país que cumpriu
nos últimos dois anos o teto
de gastos. Dessa forma, se
livra da pesada penalização
pelo descumprimento do
acordo de renegociação das
dívidas com a União. Além
do Paraná, cumpriram o teto
de gastos os estados de
Alagoas, Espírito Santo,
Minas Gerais, Mato Grosso
do Sul, Rondônia e São Paulo.

Repasse dos recursos foi anunciado ontem pelo governador

Massa Ratinho Júnior
afirmou que a saúde é
prioridade. “Buscamos
fazer o ano de 2020 com
menor dano em todos os
aspectos
para
os
paranaenses. O trabalho de
todas as secretarias e os
seus parceiros é muito
importante, mas a saúde
neste momento merece
todo o cuidado extra”,
afirmou.
Levando em conta a
pandemia, e com o
objetivo de possibilitar os
pagamentos, a secretaria
da Saúde emitiu uma
resolução que definiu

O PALADINO DA VERDADE
EDITORA GAZETA REGIONAL DE GOIOERÊ LTDA
CNPJ:05.672.010/0001-97
Diretor Responsável: Jucelino Costa dos Santos
REDAÇÃO, OFICINA E ESCRITÓRIO
Rua Uruguai, 15 - Jardim Morumbi
CEP: 87.360-000 - Goioerê - Paraná
SEDE PRÓPRIA
Fone/Fax (0xx44) 3522-2022 e 3522-2537
E-Mail gazetagoioere@gmail.com

Projeto visual e diagramação: Gazeta Regional
ASSOCIAÇÃO DOS
JORNAIS DIÁRIOS
DO INTERIOR DO PARANÁ
Os artigos assinados não exprimem
necessariamente a opinião do Jornal

critérios
para
os
pagamentos de 2020. Com
a Resolução Sesa nº
1.330/2020,
os
estabelecimentos que
recebiam pela produção
realizada, recebem o
pagamento baseado na
média de produção
aprovada nos Sistemas de
Informação Oficiais do
SUS do segundo semestre
de 2019.
O secretário da Saúde
Beto Preto explicou que
efetuar o pagamento do mês
em curso é excepcional.
“Conseguimos
nos
organizar
e
estrategicamente estamos
pagando as produções de
novembro e já os valores de
dezembro”.
Como as cirurgias
eletivas estão suspensas e

muitas pessoas têm
evitado acessar hospitais,
houve redução da receita
das unidades hospitalares,
clínicas e outras unidades
de saúde que prestam
serviços à secretaria
estadual. Por isso, a gestão
buscou uma solução para
incrementar a receita do
prestador contratualizado.
“O gestor público
projeta e planeja o que
entende ser o melhor para
a população e isso inclui
ter
bons
serviços
terceirizados. Queremos
manter
os
nossos
prestadores e o pagamento
antecipado tem o objetivo
de encorpar as receitas dos
que precisam pagar os seus
funcionários e também os
fornecedores”, esclareceu
Beto Preto.

Educação prorroga
mandatos de atuais diretores
A Secretaria de Estado
da Educação e do Esporte
vai prorrogar o mandato
dos atuais diretores e
diretores auxiliares das
escolas estaduais até 09
de julho de 2021
Os atuais mandatos
encerrariam no fim deste
ano, mas as eleições
marcadas para 09 de
de zembro
–
q ue

de finiriam os novos
gestores para o período
de 2021 a 2024 – foram
suspensas por decisão
liminar da 5ª Vara da
Fa zend a P úbl ica de
Curitiba. A data da nova
eleição será anunciada
posteriormente e deverá
acontecer no primeiro
semestre de 2021.
Os atuais diretores e

Nada de aditivos!
O deputado Luiz Claudio
Romanelli (PSB) atentou
para a decisão do Tribunal
Regional Federal da 4ª
Região (TRF4) que proibiu
novos aditivos ao contrato
de concessão de pedágio
explorado pela Viapar em
quatro rodovias (BR-369,
BR-376, PR-317 e PR-444)
no noroeste do Paraná. “A
indignação do paranaense é
igual e até maior que a
ganân cia
d as
concessionárias de pedágio.
A Viapar teve a cara de pau
d e p edir , atr av és d e
r ecu r so s, ad itiv o s ao
contrato, o que traria mais
aumento das tarifas nas
praças da região noroeste”,
disse.
O acórdão
O acórdão da decisão da
4ª tu rma d o TRF4 fo i
publicado na sexta-feira, 11.

O tr ib un al ju lgo u tr ês
recursos da Viapar na ação
mov ida pelo Min istério
Público Federal (MPF),
decorrente das investigações
d a Po lícia Feder al n a
Operação Integração que
apura a prática de crimes de
cor ru pção , lav agem d e
dinheiro, sonegação fiscal,
estelionato e peculato na
administração de rodovias
federais no Paraná.
Ae ro po rt o
de
Londrina
O deputado federal Filipe
Barros se reuniu com o
ministro da Infraestrutura
Tarcísio de Freitas para tratar
de melhorias no aeroporto de
Londrina. Nesta sexta-feira,
18, será lançado o edital de
concessão do aeroporto que
receberá em torno de R$ 300
milh ões de r eais em
investimento. “A melhoria do
aeroporto de Londrina é uma
demanda antiga, com a
reforma Londrina terá um
aeroporto que corresponde
ao potencial da cidade”, disse
Barros.
Recurso federal
A prefeita reeleita de
Quatiguá, Adelita Parmezan
(PTB), se reuniu com o
presidente Jair Bolsonaro e
o ministro da Saúde Eduardo
Pazu ello , nesta qu ar tafeira,16, no Palácio do
Plan alto , em Brasília.
Adelita informou que buscou
articular com o governo
federal a destinação de
recursos e obras para o
município do Norte Pioneiro.
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direto res auxiliar es
poderão optar pela não
pr orro gaç ão de seu
mandato, comunicando a
decisão ao chefe do
Núc leo Re gional de
Educação (NRE), via email, até esta sexta-feira
(18).
Nas instituições de
e nsin o em qu e nã o
houver prorrogação dos
mandatos, a Secretaria
da Edu caç ão fará a
indicação do diretor e
do diretor auxiliar com

base no artigo 9º da Lei
nº 18.590, de 13 de
o ut ub ro d e 20 15 .
Diretores e diretores
auxiliares que não se
a da pt a ra m à gestã o
escolar no sistema de
aulas não presenciais,
adotadas desde o início
de abril, não terão os
mandatos renovados.
Mais de 90% das
1.851 chapas inscritas
nas eleições suspensas
participavam como chapa
única no processo.
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Comércio abre à noite e espera
aumento nas vendas de Natal
Apesar das dificuldades
por conta da pandemia da
Covid-19, comerciantes de
Goioerê apostam que este
será o melhor Natal dos
últimos anos.
E para incrementar as
vendas, as lojas da cidade
estão fu n cio n an d o em
horário especial, abrindo às
9 horas e só fechando às
dez da noite.
De acordo com a direção
da ACIG – Associação
Comercial e Empresarial de
Goioerê, a expectativa dos
lojistas é de que as vendas
deste ano sejam maior que o
ano passado em pelo menos
20%.
O presidente Alexandre
Cândido afirma, que mesmo
em temp os d e crise, o
co m ércio co m eça a
ap resen ta r
n ú m ero s
o tim istas.
“ No ssa
expectativa é das melhores,

O movimento começa a aumentar por conta da abertura do comércio no período da noite

mesmo com as dificuldades
que temos atravessado”,
disse.
Segundo ele, os lojistas
estão
an im ad o s
e
acreditando que este será
um Natal muito bom. “Na
verdade há um otimismo no
ar. O com erciante está
acreditando e isso é muito
bom”, destacou.
Também para estimular
as vendas, a ACIG está com
uma promoção especial, que
a cad a so rteio p rem ia
consumidores com valescompras e chaves para que
possam concorrer ao veículo
zero que será sorteado no
dia 27 de dezembro.
Ele cita que mais de 100
lojas estão participando da
promoção, que já premiou
dezenas de consumidores.
“O prêmio maior é o carro
que será sorteado no dia
27”, finalizou.

Hoje e amanhã tem entrega
de kits escolares na Copacol
A diretoria do Sintrascoop,
programou junto com a
Copacol, a entrega dos kits
escolares para os associados
da entidade que ainda não
retiraram os materiais. A
entrega será nesta quinta e
sexta-feira.
De aco rdo com os
organizadores, a entrega será
no bicicletário em frente ao
departamento de gestão de
pessoas da Copacol.
A direção do sindicato
informa, que os materiais vão
atenderas crianças que cursam
desde a pré-escola até o quinto
ano letivo.
Fazem parte 24 produtos
escolares, sendo dois kits
conforme a idade das crianças
contendo cadernos lápis,
apontador, borracha, tesoura,
tudo de cola, régua e canetas.

A entrega dos kits será nesta quinta-feira na Copacol

Segundo o presidente do
Sintrascoop Clair Spanhol,
devido a pandemia houve um

atraso nas entregas e agora
serão normalizadas, sem
afetar a segurança d os

associados conforme o
decreto estadu al d e
prevenção ao coronavírus

Governo prorroga situação de
calamidade pública por mais seis meses
O Governo do Estado
prorrogou pormais seis meses
o prazo de vigência do Decreto
Estadual 4.319, publicado em
março, que declarou estado
de calamidade pública para
enfrentamento e resposta à
pandemiadonovocoronavírus
e terminaria no dia 31 de
dezembro. Nesta terça-feira
(15) foi encaminhado à
Assembleia Legislativa o
decreto 6.543, que trata da
prorrogação, para que seja
homologado pelos deputados.
O instrumento jurídico
cham ado de Estad o de
Calamidade Pública flexibiliza
questões orçamentárias e
administrativas para assegurar
os recursos necessários para
áreas prioritárias como a
Saú de. Dessa forma,
investimentos previstos no
orçamento para outras áreas
podem ser redirecionados
para fazer frente à crise
sanitária, econômica e social
decorrente da pandemia, sem

O governador Ratinho Júnior: decreto
foi assinado nesta semana

ferira Leide Responsabilidade
Fiscal.
A prorrogação também
permite a continuidade de
diversos
con tratos
em ergenciais firmado s,
principalmente,pela Secretaria
da Saúde, para viabilizar
medidas de prevenção e
enfrentamento da pandemia,
que teriam de ser encerrados
com o fim da vigência do
estado de calamidade pública.
Em mensagem enviada ao
Legislativo, o governo explica
que a medida é necessária em

função do crescimento dos
casos da doença. O Paraná
registra nesta terça-feira um
acumulado de 336.825 casos
confirmados e 6.859 óbitos,
desde o início da pandemia.
Nas últimas 24 horas foram
confirmados mais 2.458
casos e 116 mortes em
decorrência da infecção
causad a pelo
n ovo
coronavírus.
O decreto estadual entra
em vigor assim que for
aprovado pela Assembleia
Legislativa

Indústria farmacêutica
A indústria farmacêutica
Prati-Donaduzzi, localizada
em Toledo, se consolida
como a maior produtora de
medicamentos genéricos do
Brasil. Uma parceria com o
Go vern o d o Paran á f oi
oficializada, viabilizando o
investimento de R$ 650
milhões pela empresa no
Estado. A Prati-Donaduzzi
co n str u irá u ma n o v a
u n id ad e f ab r il d e alta
tecnologia em sua sede,
modernização das plantas
atu ais. De acor d o co m
parceria, firmada com a
Invest Paraná, o Estado
co n ced er á b en ef ício s
tr ib u tár io s e f iscais à
empresa. Em contrapartida,
a farmacêutica aplicará os
R$ 650 milhões em seu
pr ojeto de cr escimento,
contemplando construção e
amp liação d e estr u tur a
f ísica e aq u isição d e
equipamento s de última
geração.
Trigo russo
A
Rú ssia,
maio r
expo rtad or d e tr igo do
mundo, deve taxar em 25

euros a tonelada do cereal
que sai do país entre os dias
15 de fevereiro a 30 de junho.
A declaração foi feita pelo
ministro da economia russo
durante uma reunião na última
segunda-feira, 14. A decisão
vem após o presidente do país,
Vladimir Putin, criticar as
recentes altas de preços dos
alimentos à base de trigo,
como pães e farinha. A Rússia
é o terceiro maior fornecedor
de trigo do mercado brasileiro
e, até meados de 2019, por
meio de acordos comerciais,
o Brasil favoreceu as compras
dos russos.
Cana-de-açúcar
O v o lume de can a
estimado para a atual safra é
d e 665,105 milh õ es d e
toneladas, muito próximo do
recorde de 665,6 milhões de
toneladas colhidas em 2015/
16. Na comparação com a
temp o rad a p assad a, o
crescimento previsto é de
3,5%. A estimativa é do 3º
Levantamento da Safra 2020/
21 d e Can a- d e-Açú car ,
divulgado na última terçafeira, 15, pela Companhia
Nacional de Abastecimento

(Conab). Do total de cana,
53,8% devem ser destinados
à produção de 29,8 bilhões
de litros do biocombustível,
enquanto o açúcar absorverá
46,2% da atual colheita,
devendo gerar 41,8 milhões
de toneladas da commodity.
Terras a estrangeiros
O Senado aprovou na
última terça-feira, 15, o
projeto de lei que permite a
compra de terras rurais por
estrangeiros, tanto p ara
p esso as f ísicas q u an to
jurídicas. O projeto limita
essa aquisição em até 25%
do território do município. O
projeto determina que as
áreas rurais deverão cumprir
sua função social. Para a
aquisição de imóveis em
ár eas in d isp en sáv eis à
segur an ça nacio nal, o s
compradores estrangeiros
d ev er ão
ob ter
o
assentimento pr évio do
Co nselho d e Defesa
Nacio nal. O con selh o
tamb ém d ever á
ser
co nsultado n o caso d e
comp r as d e terr as n a
Amazônia. O projeto segue
para a Câmara.
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Rancho Alegre: entregues mais três
veículos zero para a saúde da família
Mais três veículos
zero-quilômetro foram
entregues na manhã desta
quarta-feira em Rancho
Alegre D’Oeste. Os
veículos são da prefeitura
e vão reforçar a frota que
atende o Programa Saúde
da Família.
O deputado Douglas
Fabrício, que trabalhou
pela liberação dos
recursos para a compra dos
veículos, esteve presente
e destacou a boa
administração da prefeita
Suely Silva, em especial
de ações voltadas para a
melhoria da qualidade de

A entrega dos veículos aconteceu ontem com a presença do deputado Douglas Fabricio

vida e da saúde da
população.
Por sua vez, a prefeita
disse que renovar a frota é
promover economia de
recursos com serviços de
manutenção. “Estamos
melhorando nossa frota e
desta forma evitando
gastos com manutenção”,
disse ela.
A prefeita agradeceu ao
deputado Douglas e
também ao secretário de
Estado da Saúde, Beto
Preto, que segundo ela,
tem sido um grande
parceiro dos municípios
do interior.
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Saúde alerta profissionais da
área sobre detecção de fungo
A Secretaria de Estado da
Saúde promoveu nesta quartafeira (16) reunião online para
alertar e orientar profissionais
da área sobre um fungo
emergente, a Candida auris,
que representa uma grande
ameaça à saúde pública.
Alerta neste sentido foi
emitido pela Agência Nacional
de Vigilân cia Sanitária
(Anvisa), que confirmou o
primeiro caso de contaminação
no Brasil. O documento foi
publicado em 9 de dezembro,
informando a detecção em
amostra de ponta de cateter
de paciente internado em UTI
Adulto em hospital da Bahia
(BA).
Em função deste caso, a
secretaria estadual paranaense
p ro mo veu o ev en to d e
or ientação d ir igid o a
profissionais que atuam em
laboratórios de microbiologia,
serv iços d e co ntro le d e
infecção hospitalar, comissões
regionais e municipais de
controle de infecção, centro
de informações estratégicas
de vigilância em saúde e
equipes da vigilância estadual
e municipais.
“Vivemos u m cenár io
crítico na saúde devido à
pandemia e, por isso, temos
que redobrar nosso alerta a
outros tipos de infecções
típ icas
de
ambien tes
hospitalares. Uma infecção
dupla de agentes novos como
o coronavírus e a Candida auris
pode trazer sérios danos à
saúde da população”, disse o
secretário da Saúde Beto
Preto.
FUNGO - Atualmente a
Can dida aur is p ossu i
resistência a diferentes classes
de antifúngicos. Estu dos
(Anvisa/2020) apontam que até
90% dos isolados de C.auris
são
resisten tes
ao s
medicamentos
como
Fluconazol, Anfotericina B ou
Equinocandinas, normalmente

utilizados para o combate a
fungos.
“A gravidade associada à
disseminação deste fungo diz
respeito ao fato de poder
causar infecções invasivas,
principalmente em corrente
sanguínea, com nenhuma
opção terapêutica, o que pode
ser f atal em pacien tes
imunodeprimidos ou com
comorbidades”, afirma a
médica inf ecto lo gista e
p residente da Comissão
Estadu al d e Contr ole de
Infecção da Sesa, Viviane
Dias.
O fungo pode permanecer
viável por longos períodos no
ambiente, pois apresenta alta
r esistência a d iv er so s
desinfetantes, entre os quais
produtos à base de quaternário
de amônio.
“Neste momento é crucial
q ue o s Labo rató rios d e
Micro biologia
saibam
identificar as amostras de C.
auris recebidas para análise.
Os casos suspeitos devem ser
imediatamente informados à
Comissão de Controle de
Infecção Hospitalar do serviço,
orienta a coordenadora de
Vigilância Sanitária, Luciane
Otaviano de Lima.
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emitid a
pela
Anv isa
recomenda ainda que tanto as
amostras confirmadas ou
suspeitas,
e
aq uelas
consideradas inconclusivas,
sejam en caminh ad as ao
Laboratório Central do Estado
(Lacen) para a confirmação
do diagnóstico.
“Estamos diante de mais
um desafio para as equipes de
Con tr ole de I nf ecção
Hospitalar dos Serviços de
Saúde. Esses profissionais
possuem um papel relevante
na implantação imediata das
med idas de prev enção e
controle”, destacou a diretora
de Atenção e Vigilância em
Saúde, Maria Goretti David
Lopes.

Alta de 15,7% na agropecuária reduz
impacto da pandemia sobre o PIB
O bom resultado obtido
no campo nos primeiros nove
meses de 2020 teve impacto
positivo sobre o Produto
Interno Bruto (PIB) do
Paraná. No acumulado de
janeiro a setemb ro , a
agropecuária apresentou
crescimento de 15,66% na
com paração co m igual
período de 2019, somando
R$ 42,37 bilhões.
O desemp en ho d o
agronegócio contribuiu para
reduzir os impactos da
pandemia sobre o conjunto
da economia paranaense. No
acumulado do ano, o Produto
Interno Bruto do Estado teve
retração de 1,95%, ante uma
queda de 5% do País
Os dado s
fo ram
divulgados nesta quarta-feira
(16)pelo Instituto Paranaense
de
Desenvolvimento
Econômico e Social(Ipardes),
órgão vinculado à Secretaria
de Estado do Planejamento e
Projetos Estruturantes.
“Mais um a vez o
agronegócio paranaense
demonstra sua importância.
Com uma supersafra de grãos
de verão, mesmo durante uma
pandemia sem precedentes,
o Estado produziu alimentos
para o mundo, manteve
empregos e gerou riquezas”,
comenta o secretário de
Planejamento e Projetos

Produção do campo, de janeiro a setembro, ajuda a segurar as previsões de queda mais
aguda da economia. No período, o Paraná teve redução de 1,95%, ante uma retração de
5% do PIB nacional. Especificamente no terceiro trimestre Estado cresceu 5,58%.

Estruturantes, Valdemar
Bernardo Jorge. “O Paraná
vinha obtendo excelentes
resultados antes da Covid e,
nos últimos meses, mostrou
que está retomando a rota de
crescimento”, avalia ele.
TRIMESTRE - No
terceiro trimestre, de julho a
setembro, o PIB do Paraná
registrou crescimento de
5,58% na comparação com
o período de abril a junho,
quando a pandemia teve

maior imp acto so bre a
economia. Houve alta no
desempenho de grandes
setores em relação aos três
meses im ed iatamente
anteriores. A indústria cresceu
10,94% e segmento de
serviços avançou 4,79%.
Em relação ao terceiro
trimestre de 2019, o PIB
paranaense teve redução de
3,03% e acumulou R$ 117,69
bilhões. Neste comparativo,
houve queda nas taxas da
indústria, serviços e outros

segmentos, devido aos efeitos
da pandemia da Covid-19. O
valor acumulado no ano no
EstadosomaR$356,38bilhões.
O PIB representa a soma
dos valores dos bens e
serviços finais produzidos no
País, estados ou municípios
em determinado período e
serve para medir a evolução
da economia. Neste ano, o
desempenho do Paraná foi
prejudicado também em razão
da estiagem, que reduziu o
volume de geração de energia.
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