TERÇA-FEIRA, 15 DE DEZEMBRO DE 2020

DIRETOR: Jucelino Costa dos Santos

EDIÇÃO: 3579

R$ 1,00

Janiópolis paga nesta terça-feira
R$ 628 mil de 13º aos servidores
Num ano marcado por
m u i t a s d if ic u ld a d e s ,
co mo a crise d a Co vid 19 e d im in uição d e rec eit as , s er v id o re s d o
m un icíp io d e Jan ió po lis
acab am d e receb er u m a
b o a n o tícia. O prefeito
Ism ael Dezanoski, an uncio u para esta terça-feira, 15, o pagamen to d o
13º salário . PÁGINA 02

Moreira Sales
vai realiar leilão
de veículos nesta
quarta-feira
O mu n icíp io d e Mo reira Sales realizar esta
q u arta-feira, d ia 16 d e
dezembro, às 9 horas, um
leilão púb lico p ara a vend a d e au tom ó veis, m áquinas, ônibus, caminhão
e diversos outros itens inservíveis ao município.
PÁGINA 02

UTF encerra
projeto social que
distribuía sabão
aos municípios
A direção do Campus
da UTFPR – Universidade Federal Tecnológica do Paraná – de
Campo Mourão, encerrou na última sexta-feira, o projeto de fabricação e doação de produtos de limpeza e higiene, para municípios da
região.
PÁGINA 02

Campanha da
Fraternidade de
2021 propõe
diálogo e unidade
No próximoano, a CampanhadaFraternidadeseráecumênicae terácomo tema“Fraternidadeediálogo:compromissode
amor”.
PÁGINA 04

Alerta da saúde: tempo quente e chuva são
favoráveis ao desenvolvimento da dengue
Tempo quente e chuvoso é a combinação
perfeita para a proliferação do mosquito da
dengue. O alerta está
sendo feito pela Secretaria Municipal de Saúde, que orienta a população a implementar
me did a s pa l ia t iva s
como o uso de repelentes e cuidados com possíveis focos nos quintais.
PÁGINA 05

Período de confirmação de matrícula nas
escolas estaduais segue até sexta-feira, 18
Pais ou responsáveis por
alunos que desejam continuar estudando na mesma
escola estadual que estiveram matriculados em 2020,
têm até o dia 18 de dezembro para fazer a confirmação. A confirmação deverá

ser feita online, na “Área do
Aluno” — uma plataforma
para consulta ao boletim
esco lar, em issão d e
declaração de matrícula,
solicitação do histórico escolar e atualização cadastral.
PÁGINA 02

ACIG vai entregar 500 brinquedos e 50
cestas básicas para entidades de Goioerê
Com o cancelamento da chegada do Papai
Noel, por conta da pandemia da Covid-19, a
diretoria da ACIG –
Associação Comercial e Empresarial de
Goioerê, decidiu aplicar todos os recursos

que seriam gastos no
evento, na compra de
mais de 500 brinquedos para as crianças
atendidas pela Pastoral da Criança e mais
de 50 cestas básicas
para idosos e famílias
carentes. PÁGINA 02
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Betinho Lima realizou primeira
reunião com futuros secretários

O prefeito eleito Betinho Lima, durante reunião com seus futuros secretários e assessores

O prefeito eleito de
Goioerê, Betinho Lima,
reuniu todo o primeiro
escalão d e su a fu tu ra
gestão na noite do último
sábado. O encontro foi dos
mais importantes e serviu
p a ra q u e o s fu tu ro s
assessores soubessem dos
d es af io s
e
resp o n sab ilid ad es q u e
cada um terá à frente de
suas pastas a partir de 1º
de janeiro de 2021.
Du ra n t e su a fa la ,
Be tin h o ag ra d e ce u a

confiança de todos e pediu
o comprometimento da
equipe e um trabalho de
união de todos para que
sua meta de transformar
Goioerê na melhor cidade
do Paraná para se viver,
possa se concretizar ao final
dos 4 anos de sua gestão.
“As pessoas estão com
um a expectativa muito
gran d e em n ó s e n ão
podemos decepcioná-las.
Pr ecis am o s d e u n iã o ,
co m p ro m etim en to
e
humildade”, pediu Betinho,

alertando que não irá tolerar
corrupção em sua gestão.
O futuro secretário de
Administração, Gerson de
Brito, também expôs como
a f u t u r a ge st ão d ev e
tr ab alh a r.
“ Va m o s
trabalhar com uma máquina
e n x u t a, u m a e q u ip e
d in âm ica e eficien te”,
enfatizou.
Será uma equipe enxuta
para que o município possa
executar os projetos que
serão muitos; dinâmica
p o rq u e t er á q u e d a r

respostas rápidas para a
po pu lação, e, eficien te
porque terá que saber onde
quer chegar e apresentar
resultad o s trabalhand o
dentro da legislação.
Ao final da reunião de
trab alho, Betinho Lima
solicitou que cada futuro
secretário apresente um
p lan ejam en to d e su as
ações e também pediu para
que algumas ações sejam
traçadas para os primeiros
15 dias da gestão que se
iniciará no dia 1º de janeiro.

ACIG realizou o seu primeiro
sorteio da promoção de Natal
A direção da ACIG –
Associação Co mercial e
Empr esarial de Goio er ê,
realizou na tarde de ontem, o
primeiro sorteio da promoção
válida para o Natal deste ano.
No total foram sorteados
quatro vale-compras de R$
300,00 cada e ainda três valechaves para concorrer ao
veículo Mobi.
Dur an te o sor teio , o
presidente Alexandre Cândido
se disse satisfeito com a
promoção, que segundo ele,
tem
atr aído
muito s
consumidores para o comércio
local. “O comerciante está
satisfeito e isso nos deixa
feliz”, citou.
Foram contemplados no
sorteio desta segunda-feira,
com os quatro vale-compras
de R$ 300,00, os seguintes
consumidores: Antonio Carlos
Barbosa de Jesus, que fez suas
compras na MJ Materiais Para
Construção; João Luiz da Silva
Cordeiro (Mercantil Beleski);
José Carlos de Oliveira (Sul
Brasil Tecidos); Olavo Alves
de Souza (Ametista).
Já os ganhadores dos valeschaves, mais R$ 100,00 de
co mp ras fo ram: Car lo s

UFPR comemora
A Universidade Federal do Paraná (UFPR) está
comemorando 108 anos. O evento será nesta terça-feira
(15), às 19 horas, com transmissão pelo canal do Youtube
da UFPR TV. A universidade é a instituição de ensino
superior mais antiga do Brasil e foi fundada no mesmo dia
da emancipação política do Paraná, em 1912. Na cerimônia,
o reitor Ricardo Marcelo Fonseca e a vice-reitora Graciela
Bolzon de Muniz serão reconduzidos aos cargos para um
novo mandato de quatro anos.
Privatização
O TCU ap r ov o u o s
estud os de v iab ilid ad e
técn ica,
eco nô mico f in anceir a e amb ien tal
(EVTEA) do processo de
d esestatização
e
concessões aeroportuárias
do Aeroporto Internacional
das Cataratas de Foz do
Iguaçu e de o utr os 21
terminais aeroportuários
divididos em três blocos: Sul,
Central e Norte do Brasil.
Os contratos que serão
firmados terão duração de
30 anos.
Testou positivo
O dep u tad o f ed er al
Luciano Ducci (PSB) está
com covid-19. Ducci estava
trabalhando remotamente
desde o início da pandemia.
O deputado teve que se
afastar temporariamente
para tratar uma pneumonia,
causada pelo vírus.

O primeiro sorteio de dezembro aconteceu ontem na sede da ACIG
Augusto da Silva, que comprou co nsu mid o r tem aí tr ês sorteados 3 vale-compras no
na M1; Gleci Aparecida de grandes oportunidades pela valor de R$ 300,00.
Lima
(Sup er mercad o frente, além das raspinhas
Ainda no dia 27, a ACIG
Band eirantes) e Talia com prêmios instantâneos”, agendou a realização, em
Aparecida Lopes Ferreira, que explica.
praça pública, do sorteio do
fez suas compras na Ametista.
O terceiro sorteio do mês Fiat Mobi. Vão concorrer ao
O segundo sorteio do mês de dezembro será realizado no veículo, os 10 ganhadores das
de dezembro está agendado dia 27, quan do acon tece chaves e a exemplo do ano
para acontecer no próximo também o encerramento da passado, a chave que ligar o
dia 23 e na oportunidade serão campanha. No total serão veículo, leva o carro para casa.
sorteados 3 vale-chaves com
R$ 100,00, cada um. “O
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Prioridades
O deputado federal Aliel
Machado (PSB) ajuizou
Ação Popular na Justiça
Federal de Brasília pedindo
a suspensão da Resolução
que prevê a isenção de
impostos sobre armas. A
Ação é baseada na ausência
d e estu d o d e imp acto
orçamentário, de medidas de
compensação, contrariando
a LRF e a Constituição
Federal. “Esse não é o

Articulação
Bolsonaro avalia nomear
p ar a a Secr etar ia d e
Governo, responsável pela
articulação política, o atual
líder do governo na Câmara,
deputado Ricardo Barros.
Com a mudança, o general
Luiz Eduardo Ramos, que
hoje comanda a Secretaria
de Governo, seria deslocado
para a Secretaria Geral, que
ficará vaga com a saída de
Jorge Oliveira para assumir
o cargo de ministro do TCU.
Em 2º instância
O Senador Flávio Arns
(PO DE) tuitou sobre a
necessidade de priorizar a
apreciação da PEC que trata
sob r e a p risão em 2º
instância. “Todas aguardam
andamento. É mais do que
necessário que o Congresso
Nacional defina a questão e
priorize a prisão em 2ª
instância como importante
instrumento de combate à
impunidade, evitando a
demora no cumprimento das
penas”, disse o Senador.
“Sem data venia”
No livro recém-lançado
“Sem data venia: um olhar
sobre o Brasil e o mundo”,
o ministro Luís Roberto
Bar r o so d iz q u e d o is
co legas d e Su p r emo
Tribunal Federal (STF) que
antes haviam votado pela
prisão de condenados em
segunda instância cederam
à p r essão “d o s q u e
p r eten d em q u e tu d o
permaneça como sempre
foi”. Placar no STF foi
alterado no fim do ano
p assad o , b ar r an d o a
detenção após sentença de
segu nd o gr au , po r q u e
Gilmar Men des e Dias
To f f o li mu d ar am o
entendimento.

Da Redação ADI-PR Curitiba
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e
portais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

Diretor Responsável: Jucelino Costa dos Santos
REDAÇÃO, OFICINA E ESCRITÓRIO
Rua Uruguai, 15 - Jardim Morumbi

Nota máxima
Do s 81 cu r so s d e
gr ad u ação
d as
Universidades Estaduais do
Par an á av aliad o s p elo
Ministério da Educação
( MEC) , 74% f o r am
classif icad o s co mo d e
excelência no Conceito
Preliminar de Curso (CPC).
O CPC é um dos principais
indicadores de qualidade do
Ensino Superior. O curso
de med icin a na UEL e
UEPG alcançaram nota 5.
Na UEM o destaque ficou
por conta do curso de
Engenharia Civil, também
nota máxima na avaliação
(5).

momento de aplicar essa
isenção, estamos tratando
sob r e o s cu stos p ar a
implementação de um plano
de imunização. É uma clara
inversão de prioridade, além
de ilegalidade”, destaca
Aliel.

Diretores da ACIG durante sorteio ontem
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Janiópolis paga nesta terça-feira
R$ 628 mil de 13º aos servidores
Num ano marcado por
muitas dificuldades, como a
crise da Covid-19 e diminuição
de receitas, servidores do
mu nicípio de Jan ió po lis
acabam de receber uma boa
notícia. O prefeito Ismael
Dezanoski, anunciou para esta
terça-feira, 15, o pagamento
do 13º salário.
No total serão pagos R$
628.718,23 a título deste
b enef ício . “Ap esar d as
dificuldades que enfrentamos,
u ma v ez q ue n ossa
arr ecad ação
d imin uiu
consideravelmente, fizemos
um grande esforço e estamos
conseguindo honrar nosso
co mp r o misso co m o s
servidores”, diz o prefeito.
Ismael lembra que com o
equilíbrio fiscal garantido ao
longo dos últimos três anos, a
atual gestão chega ao último
mês de seu primeiro mandato
com todas as contas em dia e
pagamento garantido.
“Graças a Deus e ao bom
trabalho de nossa equipe,
honramos o compromisso com
nossos servidores nos últimos

três anos e não será diferente
a partir do ano que vem. Isso
é f r u to d e u ma gestão
equilibrada, com foco em
apresentar resultados e que
sempre buscou fortalecer e
valorizar o servidor”, disse
Ismael.
A notícia do pagamento

Moreira Sales vai realiar leilão
de veículos nesta quarta-feira

O preifeito Ismael Dezanoski: pagamento do 13º será pago hoje aos servidores

ACIG vai entregar 500 brinquedos e 50
cestas básicas para entidades de Goioerê
Com o cancelamento da
chegada do Papai Noel,
por conta da pandemia da
Covid-19, a diretoria da
ACIG – Associação
Comercial e Empresarial
de Goioerê, decidiu
aplicar todos os recursos
que seriam gastos no
evento, na compra de mais
de 500 brinquedos para as

do 13º salário deixou os
comerciantes de Janiópolis
animados. É que grande parte
desse dinheiro será injetada
na economia do município
neste período que antecede
o s f estejo s n atalino s,
estimulando o aquecimento
das vendas de fim de ano.

crianças atendidas pela
Pastoral da Criança e mais
de 50 cestas básicas para
idosos e famílias carentes.
Segundo o presidente
da ACIG, Alexandre
Cândido, os recursos
seriam gastos com a
estrutura do evento, como
contratação de palco, som,
luzes e decoração. “Vamos

pegar este dinheiro e
aplicar em ação social”,
destaca o presidente.
Alexandre cita que o
momento
é
de
solidariedade,
em
especial por conta do
período difícil que todos
têm atravessado.
Uma iniciativa da atual
diretoria que em rendendo

O presidente da ACIG, Alexandre Cândido: ação social

elogios e acima de tudo
despertando nas crianças
um
espírito
de
solida riedade.
“Solidariedade. Esta é a
palavra chave para resumir
esta ação da ACIG”, disse
ele.
COMÉRCIO: - Desde
ontem, o comércio de
Goioerê funciona em
horário especial, com as
lojas abrindo às 9 horas e
fechando às 22.
A expectativa, segundo
a direção da ACIG, é das
melhores, apesar da
pandemia.
“O
comerciante
está
tomando todos os
cuidados necessários,
disponibilizando álcool
em gel na entrada da loja e
mantendo os protolocos
de segurança. Estamos
animados com as vendas”,
comenta
Alexandre
Cândido.
Ele cita que a
expectativa
vai
aumentando com a
proximidade do Natal.
“Cremos que quanto mais
próximo da data, maior
será o movimento no
nosso comércio”, encerra
o presidente.

O município de Moreira
Sales realizar esta quartafeira, dia 16 de dezembro, às
9 horas, um leilão público para
a venda de automóveis,
máquinas, ônibus, caminhão
e d iverso s outros itens
inservíveis ao município.
O leilão, que será realizado
no Centro de Eventos de
Moreira Sales, contará com
veículos a preços acessíveis,
sendo que todos bens serão
arrematados pelo maior lance
oferecido, igual ou acima da
avaliação.
O edital completo do leilão,
com as informações sobre
participantes, documentação,
fo rma de p agamento,
condições e lista com o
descritivo de todos os bens
que serão leiloados, pode ser
solicitado na prefeitura.
Po derão
p articip ar
pessoas físicas, maiores de
18 anos, ou pessoas jurídicas.
Pessoas físicas dev em
ap resentar carteira de
identidade e CPF. Já para

pessoas jur ídicas, os
documentos são CNPJ e
Inscrição Estadual.
No total 26 itens serão
leiloados e de acordo com o
prefeito Rafael Bolacha, a
expectativa é de que o leilão
possa garantir um recurso
extra para o município. “Nós
estamos bem otimistas, uma
vezque os veículos oferecidos
estão em bom estado de
conservação”, disse.
O prefeito lembra ainda,
que durante os dias que
an tecedem o leilão, os
interessado s po dem ir
conhecer os veículos no Pátio
da Pref eitu ra. “É u ma
oportunidade que estamos
ab rind o p ara que o
interessado possa fazer uma
avaliação visual dos lotes”,
destaca ele.
Ainda de acordo com o
prefeito, o leilão visa descartar
os veícu los com maior
quilometragem e que não têm
mais serven tia para o
município
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Campanha da Fraternidade de
2021 propõe diálogo e unidade
No p róx im o an o, a
Campanha da Fraternidade
será ecumênica e terá como
tema “Fraternidade e diálogo:
compromisso de amor”. E
como lema o trecho da carta
de Paulo aos Efésios: “Cristo
é a nossa paz: do que era
dividido fez uma unidade” (Ef
2, 14ª).
Essa será a q u in ta
cam p anh a e tem com o
objetivo geral convidar as
comunidades de fé e pessoas
de boa vontade para pensar,
avaliar e identificar caminhos
para superar as polarizações
e as violências através do
d iálo go
am o ro so
testemunhando a unidade na
diversidade.
De acordo com o bispo
d iocesan o de Cam p o
Mourão, Dom Bruno Versari,
a campanha será lançada no
dia 17 de fevereiro de 2021.
“ Será um a cam p an h a
diferente, que nos convida a
refletirm o s
so b re
a
importância do diálogo”, disse
o bispo, em entrevista ao

assum ir co mp rom isso s
comuns”, citou.

O bispo diocesano, Dom Bruno: campanha começa no mês de fevereiro

jornal Tribuna do Interior.
Segundo o bispo, a
campanha será voltada a

incentivar o ecumenismo,
tema já adotado em outras
campanhas realizadas pela

CNBB. “Estamos bastante
otimistas, pois trata-se de
uma campanha que busca

UTF encerra projeto social que
distribuía sabão aos municípios
A direção do Campus da
UTFPR – Universid ad e
Federal Tecn ológica do
Paraná – de Campo Mourão,
encerrou na última sexta-feira,
o projeto de fabricação e
doação de produtos de limpeza
e higiene, para municípios da
região.
Criado por um grupo de
professores e alunos com o
intuito de colaborar com o
enfrentamento da Covid-19, o
projeto foi iniciado no mês de
abril e funcionou de forma
provisória no campus da
Universidade.
De acordo com o professor
Adriano Lopes Romero, um
dos coordenadores do projeto,
para ter continuidade o projeto
necessita de um espaço físico.
“Havia uma tratativa com a
prefeitura de Campo Mourão
para utilização do prédio do
an tigo p osto d o Jard im
Paulista, mas verificamos que
não é adequado p ara o
projeto”, explicou o professor.
RANCHO ALEGRE: O
professordisse no entanto, que
para o próximo ano, a ideia é
dar continuidade ao projeto
em um barracão cedido pelo
município de Rancho Alegre
do Oeste, co nsid erad o

Os últimos produtos que serão distribuídos aos municípios

adequado para implantação
da planta piloto. “Aí os
produtos ficarão com os
municípios de Rancho
Alegre, Goioerê e Quarto
Centenário”, avisou o
coordenador.
O projeto é dos mais
interessantes e objetivo evitar
a co ntam in ação d o
Coronavírus. Os produtos
de limpeza são sabão líquido,

d esin fetante,
álcoo l
glicerin ad o 80%, águ a
sanitária e sabonete líquido,
doados para famílias em
situação de vulnerabilidade
social e Sistema Único de
Saúde.
Denominado “UTFPR Câmpus Campo Mourão e
municípiosunidosno combate
à disseminação da COVID19”, o projeto foi financiado

pela UTFPR e MEC. A
coo rden ação
é
d os
professores RafaelleBonzanini
Romero, Adriano Lopes
Romero e Stephani Caroline
Beneti da UTFPR. A
operacionalização do projeto
é realizada com o apoio de
estudantes de graduação e de
co labo rad ores ex tern os
(Stenio Cristaldo Hecke Leila
Isabel da Silva).

unir pessoas, propondo um
diálogo entre todos os que
professam a fé em Jesus para

C a m p a n h a s
Ecumênicas: - A última
Campanha da Fraternidade
Ecumênica realizada pela
CNBB e pelo Conic foi em
2016comtema“Casa comum,
nossaresponsabilidade”e lema
“Quero ver o direito brotar
como fonte e correr a justiça
qualriacho que não seca” (Am
5.24),com focono saneamento
básico, desenvolvimento,
saúde integral e qualidade de
vida aos cidadãos.
A primeira Campanha da
Fraternidade Ecumênica foi
realizada em 2000, com o
tema “Dignidade humana e
paz” e lema “Novo milênio
sem exclusões”. A segunda,
em
2005,
ab o rd o u
“Solidariedade e Paz” e
“Felizes os que promovem a
paz”. A Campanha de 2010
tratou da “Economia e Vida”,
a partir do lema “Vocês não
podem servir a Deus e ao
dinheiro”.
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Alerta da saúde: tempo quente e chuva são
favoráveis ao desenvolvimento da dengue
Tempo quente e
chuvoso é a combinação
perfeita para a proliferação
do mosquito da dengue. O
alerta está sendo feito pela
Secretaria Municipal de
Saúde, que orienta a
população a implementar
medidas paliativas como
o uso de repelentes e
cuidados com possíveis
focos nos quintais.
Em Goioerê, segundo
dados da saúde, já são mais
de 70 notificações com
quase 20 casos suspeitos,
o que serve de alerta para
que os cuidados sejam
redobrados.
PARANÁ: - A
Secretaria da Saúde (Sesa)
do Paraná divulgou na
terça-feira, 1º, o boletim
semanal da dengue e
confirma 132 novos casos
da doença. O Estado soma
agora 1.192 casos no
período epidemiológico
que teve início em agosto.
Deste total, 905 são
ocorrências autóctones,

O alerta serve para toda população: números têm aumentado todos os dias no município

ou seja, as pessoas foram
contaminadas nas cidades
de residência. Hoje, 158
municípios paranaenses
apresentam
casos
confirmados. O informe
apresenta
12.303
notificações para a dengue
- 1.217 a mais que na
semana anterior.
A Sesa segue realizando
ações de enfrentamento da
dengue, principalmente,
com a capacitação dos
profissionais envolvidos
no atendimento dos
usuários da rede de saúde
pública.
”Além das ações para
atualização e integração
dos
profissionais,
precisamos conscientizar
uma parcela maior da
população para o combate
da dengue nas residências,
a eliminação
dos
criadouros nos ambientes
domésticos é fundamental
nesta batalha para contra o
mosquito Aedes aegypti”,
disse o secretário da
Saúde, Beto Preto.

Período de confirmação de matrícula nas
escolas estaduais segue até sexta-feira, 18
Pais ou responsáveis por
alunos que desejam continuar
estudando na mesma escola
es tadual que estiveram
matriculados em 2020, têm até o
dia 18 de dezembro para fazer a
confirmação.
A confirmação deverá ser
feita online, na “Área do Aluno”
— uma plataforma para consulta
ao boletim escolar, emissão de
de cla raçã o de matrícula,
solicitação do histórico escolar e
atualização cadastral. A “Área
do Aluno” pode ser acessada em
www.areadoaluno.seed.pr.gov.br.
Para os pais ou responsáveis
legais de estudantes provenientes
da rede privada, matriculados
em instituições que não utilizam
o Sistema Escola Web, ou de
alunos que vêm de outros
estados ou países, devem
acessar o formulário destinado à
sua região (NRE), disponível nos
links abaixo.
Depois do preenchimento do
formulário, é preciso solicitar a
geração do Código Geral de
Matrícula (CGM), necessário
para acessar a “Área do Aluno”,
onde, então, deve ser realizada a
solicitação da vaga.
Somente no caso de não
possuir celular e/ou acesso à
internet, o pai, a mãe, o
responsável legal ou o próprio
estudante, maior de 18 anos,
deverá comparecer na instituição
de ensino para realizar esse
processo online em computador
por ela disponibilizado.
DOCUMENTOS —Na hora
de preencher o formulário, será
necessário ter em mãos a
certidão de nascimento ou
ca rteira de identidade do
es tuda nte (se
houver),
de cla raçã o de vacinaçã o,
declaração ou histórico escolar,
além de um comprovante de
endereço e RG do responsável.

Confirmação da matrícula pode ser feito até sexta-feira
CÓDIGO
PE LO
CELULAR - Para efetivar a
matrícula na Área do Aluno os
responsáve is vão precisar
preencher um código que será
enviado para o c elular
cadastrado. Ou seja, é importante
ter esse número atualizado.
Quem não fez a atualização
solicitada anteriormente pelos
colégios, vai precisar ir até a
escola atual atualizar.
M A T R Í C U L A S
ONLI NE — Em 2019, a
Se cre taria implementou o
processo de confirmação online
de vagas para a matrícula inicial
e para a rematrícula no Ensino
Fundamental, Ensino Médio e
Educação Profissional. A ação
visa otimizar o tempo dos pais e
responsáveis legais, bem como
o planejamento escolar de toda a
rede pública estadual. No ano
passado, cerca de metade dos
responsáve is e e studantes
fizeram o procedimento online.

So mente n a área de
distribuição de energia, a
companhia vai aplicar R$ 1,2
bilhão para modernizar a rede
elétrica. Os recursos são
destinados principalmente aos
programas Rede Elétrica
Inteligente e Paraná Trifásico.
BR DE e energ ia
renovável
Em 2020, mesmo em meio
a pandemia, o Banco Regional
de Desenvolvimento do
Extremo Sul (BRDE)
contratou R$ 182 milhões em
projetos de energia renovável,
ab rangendo
Centrais
Gerado ras Hid relétricas
(CGH), Pequenas Centrais
Hidrelétricas (PCH), eólicas
e fotovoltaicas, além de
eficiência energética. Nos
três Estados da Região Sul,
onde o BRDE atua, foram
contratados em 2020 R$ 241
milhões para investimentos
nesta área. Nos cinco anos
anteriores, de 2015 a 2019, o
volume de financiamento
somou R$ 1,37 bilhão em
pr ojetos de energias
renováveis e eficiência
energética, em um total de
650 contratos. Atualmente,
apenas no Paraná, há 18

projetos em fase de contratação,
somando mais de R$ 40
milhões, e 14 projetos em
análise, que somam R$ 261
milhões. Por padrão, o Banco
financia de 70% a 80% dos
projetos de usinas e até 100%
em projetos fotovoltaicos para
consumo próprio.
Coopavel 50 anos
A Coopavel Cooperativa
Agroindustrial comemora,
nesta terça-feira, 15, os seus 50
anos de fundação como um
mo delo d e co operação
agropecuária. “Nem o mais
otimista dos fundadores poderia
imaginar que a cooperativa que
eles criaram se tornaria uma
empresa tão inspiradora, sólida
e consistente”, d isse o
presidente Dilvo Grolli. A
constituição ocorreu em 15 de
dezembro de 1970, com um
grupo de 42 produtores rurais.
A Coopavel é a 16ª do Brasil

em um ranking com 1.613
cooperativas distribuídas por
todo o território nacional. O
faturamento de 2020 deverá
bater recorde de R$ 3,5 bilhões.
O número de cooperados chega
a 6 mil e o de colaboradores a
mais de 6 mil. A Coopavel
exporta carnes para mais de 40
países.
2021 da Copel
A Copel se prepara para
investir em 2021 em projetos
para a energia elétrica do
Paraná. Será destinado R$ 1,9
bilhão, a maior parte aplicada
em iniciativas para fornecer
energia à população e garantir
inf raestrutura
para
o
desenvolvimento econômico do
Estado, especialmente dos
produtores rurais. O plano de
investimentos para o ano que
vem foi aprovado nesta semana
pelo
Con selho
de
Administração da companhia.

Otimismo na Positivo
Como a maioria das
emp resas, a Positiv o
Tecnologia, a principal
companhia brasileira do setor
d e eq uipamentos d e
tecnologia, preparou-se para
o pior no início da pandemia
de covid-19: à medida que a
economia se fechava. Em
questão de semanas, no
entanto, ficou claro que o
contrário ocorreria: o ensino
a distância e o home office
fizeram a procura por laptops
exp lo dir – mu dand o
radicalmente a narrativa da
emp resa p ar a 2020. A
inesperada retomada do
mercado de PCs apareceu
claramente no balanço do
terceir o trimestre: com
ganhos superiores a R$ 50,3
milhões, o resultado superou
em 455% o lucro de R$ 9
milhões do mesmo período
de 2019.

TERÇA-FEIRA, 15 DE DEZEMBRO DE 2020

CONTRA-CAPA

Paraná fecha o ano com bons indicadores
econômicos, sociais e de investimento
O Paraná fecha 2020, ano
marcado pela pandemia da
Cov id -19, com
b on s
in dicad or es econ ômico s,
sociais e de investimento. A
síntese do d esempenh o
econômico do Estado foi
apresentada pelo governador
Carlos Massa Ratinho Junior
nesta segunda-feira (14),
durante a última reunião do
ano d o Co nselho d e
Desenvolvimento Empresarial
e de Infraestrutura do Paraná.
Ratinho Junior destacou
que, apesar de o Estado ter
terminado o primeiro semestre
com queda de 2,4% no Produto
Interno Bruto (PIB), em
decor rência d a b aixa na
atividade p ro du tiva, o
d esempenh o
é
consideravelmente superior à
média nacional, já que a
estimativa do Ministério da
Economia aponta para uma
retração de 4,5% na economia
brasileira em 2020.
Ele lemb ro u qu e a
economia paranaen se foi
amparada
p elo
seto r
agr op ecuário,
cuja
movimentação no primeiro
semestre cresceu 13,2%. Além
disso, ressaltou, o Paraná
exportou US$ 15,4 bilhões de
janeiro a novembro, com 9%
de aumento na movimentação
dos portos do Estado, com
ênf ase em grãos, co m
deempenho 12% maior do que
o ano passado.
“A nossa administração
apoia o seto r produtivo,
facilitando a vida de quem gera
emp rego .
Estamo s
conseguindo sair desta crise
de maneira rápida, fruto de um

“O Governo do Estado está
organizado, com condição de
antecipar o pagamento do 13º
salário e da folha de dezembro.
Somada à folha de novembro,
são R$ 5,1 bilhões injetados na
economia estadual em apenas
24 dias, colaborando para que
os paranaenses tenham um
Natal robusto”, disse Ratinho
Junior.

Cenário foi apresentado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior
na reunião do Conselho de Desenvolvimento Empresarial e de Infraestrutura
planejamento bem executado
por tod os os setores do
Governo do Estado. Tenho
certeza que teremos um 2021
bem melhor, com desempenho
mais positivo na indústria,
comércio, serviços e turismo”,
afirmou o governador.
O governador destaca que
após uma queda rápida da
atividade econômica ocorreu
uma alta quase na mesma
intensidade. “Não podemos
esquecer que 2020 foi muito

difícil, ano em que o mundo
parou. Mas, mesmo assim, o
Paraná está conseguindo sair
bem desta crise, demonstrando
a força da nossa economia”,
acrescentou.
CR ESCIM ENTO –
En tre o s indicad or es da
retomada, Ratinho Junior
salientou que a produção
industrial do Paraná cresceu
3,4% entre setembro e outubro
deste ano, o maior do País pelo

segundo mês consecutivo de
aco rd o co m o In stituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) – entre
agosto e setembr o o
desempenho foi de 7,7%. Foi o
sexto mês seguido de avanço,
recuperando parte das perdas
decorrentes da pandemia.
Movimento de alta da
indústria que já tinha sido
per cebido na geração de
empregos. Segundo o Cadastro
Geral de Emp regado s e

Desempregados (Caged), o
Paraná abriu 33.008 novos
postos de trabalho em outubro,
com 8.452 empregos criados
na indústria de transformação,
terceiro setor que mais assinou
carteiras.
O Estado é o segundo que
mais gerou postos de trabalho
em 2020, com saldo de janeiro
a outubro de 33.615 novos
emp rego s, atenu an do as
demissões dos primeiros meses
da crise sanitária.

INVESTIM ENTO –
Secr etár io de Estad o da
Infraestrutura e Logística,
Sandro Alex reforçou que a
estru tu ração econ ômica
representa mais investimento
no Estado. Ele apontou para
uma aplicação de R$ 2,9bilhões
em obras estruturantes. Mais
d e R$ 1,3 b ilhão serão
destinados diretamente aos
mun icíp io s,
p ar a
a
requalificação de escolas,
hospitais e demais ações
urbanas.
“Teremo s a melh or
infraestrutura logística do País,
com a ampliação do Anel da
In tegr ação para 3,8 mil
quilômetros, duplicações e
ampliações de rodovias e
também de aer opo rtos”,
afirmou o secretário. “Só em
parceria com a Itaipu são mais
R$ 1,4bilhão em investimento”.
Para vice-governador Darci
Piana o desempenho positivo
mostra o acerto do Governo do
Estado ao trabalhar de forma
planejada a retomada do
crescimento. “Vamos, com a
aju da d a sociedad e civil
organizada, criar um novo
Paraná”, completou ele, que é
responsável pela estratégia de
recuperação pós-pandemia.

TERÇA-FEIRA, 15 DE DEZEMBRO DE 2020

P01

P02
CONTINUAÇÃO

TERÇA-FEIRA, 15 DE DEZEMBRO DE 2020

TERÇA-FEIRA, 15 DE DEZEMBRO DE 2020

CONTINUAÇÃO

P03

P04

TERÇA-FEIRA, 15 DE DEZEMBRO DE 2020

TERÇA-FEIRA, 15 DE DEZEMBRO DE 2020

CONTINUAÇÃO

P05

P06

TERÇA-FEIRA, 15 DE DEZEMBRO DE 2020

CONTINUAÇÃO

Porto de
Paranaguá
embarca mais
157 ônibus em
único lote e bate
novo recorde
O Porto de Paranaguá
embarca nesta segunda-feira
(14), em um único lote, 157
ônibus, marcando um novo
recorde, com dois veículos
a mais que no embarque
anterio r. A o peração é
destaq ue, também , pela
agilidade. O operador leva
cerca de 10 ho ras p ara
colocar todas as unidades
no interior do navio.
“ Em 202 0 vim o s
embarques deste tipo com
mais frequência, devido ao
m ercad o e às b o as
condições de tarifa, espaço
e, principalmente, mão de
obra qualificada. Paranaguá
tem um baixíssimo índice de
avaria e isso faz toda a
diferença na hora que o
im portad or escolhe um
porto”, explica o diretor de
Operações da Portos do
Paraná, Luiz Teixeira.
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