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FOLHA PARANAENSE O Jornal dos 
Campos Gerais e 
Norte Pioneiro

Com a aproximação das eleições é fundamental que o eleitor possa fiscalizar 
o trabalho do seu parlamentar. A Folha Paranaense fez um levantamento para 
saber quantas emendas parlamentares foram destinadas a Arapoti e Jaguariaí-
va pelos deputados federais entre 2015 e 2017.

Eleições 2018

Cidadania

PR-092

Educação

Agronegócio

Segurança

Confira quanto os deputados 
trouxeram de emendas para 
Arapoti e Jaguariaíva

Arapoti e Jaguariaíva têm mais que o 
dobro da média de homicídios do Estado

Fajar e Casmi realizam 
trabalho de conscientização 
contra a violência aos idosos

Governo confirma pacote 
de obras com inclusão 

de terceiras faixas

Buscar um bom emprego é 
preparar-se bem para isso

Paraná alcança a maior 
produtividade na safra de grãos do país

Droga apreendida e casa 
incendiada. Confira as 

principais notícias policiais
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Cidadania

Fati/Fajar realizou trabalho 
com grupo de idosos no CASMI

Acadêmicos entregam donativos 
ao Lar do Idoso de Arapoti

Em celebração ao “Dia 
Mundial de Conscientização 
de Violência contra a Pessoa 
Idosa”, 15 de junho, o CAS-
MI recebeu a coordenadora 
do curso de Direito, Rosan-
gela Lascosk Massinham, e 
alunos da faculdade FAJAR 
para uma palestra relacio-
nada ao tema. O objetivo da 
data é criar uma consciência 
mundial, social e política da 
existência da violência con-

tra a pessoa idosa e, simul-
taneamente , disseminar a 
ideia de não aceita-lá como 
normal.

O CASMI, pensando 
nestes objetivos e nos idosos 
da comunidade e nos gru-
pos de convivência, organi-
zou, juntamente com a fa-
culdade, um evento especial 
que contou com a palestra 
da coordenadora Rosange-
la Lascosk Massinham. Ela 
trouxe todo o seu conheci-
mento e informações sobre 

o assunto, explanando os 
problemas relacionados à 
violência contra o idoso. 

 Os idosos presentes pu-
deram tirar suas dúvidas, 
e foram orientados sobre 
como proceder e  buscar 
ajuda em um caso de vio-
lência. O evento também 
contou com a participação 
do Quarteto de Cordas Fa-
jar composto por Luiz, Da-
niel, Ezequiel e Jhionathan, 
que fizeram a abertura da 
Palestra oferecendo aos ido-

sos um momento de alegria, 
com músicas que desperta-
ram em cada um, suas emo-
ções e sentidos para que 
todos pudessem absorver o 
tema da Palestra.

Os diretores do CASMI 
agradeceram à parceria com 
as faculdades Fati-Fajar, ao 
Quarteto de Cordas Fajar e 
também ao apoio e dedica-
ção do Studio Gobbi Foto-
grafia de Jaguariaíva, Pris-
cila Canavarro e Stephanie 
Gobbi.

No dia 9 de junho, os 
acadêmicos do curso de 
Engenharia Civil da FA-
JAR fizeram a entrega de 
donativos para o Asilo Lar 
Recanto do Idoso, de Ara-
poti, frutos de mais um 

Projeto de Extensão pro-
posto pelo Coordenador 
Professor Jeferson Massi-
nhan.

Conforme ressalta Je-
ferson, “o objetivo deste 
processo é contribuir para 

o lado social e humano na 
formação dos acadêmicos 
do curso de Engenharia 
Civil.”

Na ocasião, os alunos 
entregaram materiais de 
limpeza, material de hi-

giene pessoal e outros 
produtos indicados pelo 
Lar Recanto do Idoso de 
Arapoti. Todos os donati-
vos foram entregues à re-
presentante do asilo,Sra. 
Eliane Biscaia.

Jaguar
CONTABILIDADE

E CORRETORA DE SEGUROS

CONTABILIZANDO SUCESSOS

A entrega dos produtos arrecadados no Lar 
Recanto do Idoso de Arapoti

Acadêmicos do curso reuniram donativos 
em Projeto de Extensão

JAGUARIAÍVA

Tel.: (43) 3535-1585

Jaguar
CONTABILIDADE

E CORRETORA DE SEGUROS
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UM POUCO MAIS 
À ESQUERDA

Vinícius A. B. Oliveira
vinicius@vsmercantil.com

Economia

Em ano eleitoral sempre é mais difícil a elabora-
ção de cenários tanto para a economia quanto para 
os investimentos especificamente. A situação parece 
ficar ainda mais complicada quando olhamos para 
as diversas demandas particulares do Brasil. O país 
possui deficiências em todas as áreas o que de certa 
forma dificulta o desenho de planos e projetos que 
efetivamente provoquem resultados. O mais pro-
vável é que, outra vez, apareçam candidatos com 
grande eloquência para atrair votos, mas com pouco 
potencial para por em prática ideias transformado-
ras. Tudo esbarra no fato de se ter ou não maioria 
no congresso, o que dificilmente ocorrerá com algum 
dos candidatos.

Independentemente disso, o que de início já po-
demos perceber é que existem fortes indícios de que 
estamos mais uma vez ligando a seta para a esquerda. 
Considerando, nesse momento, alguns nomes fortes 
para a eleição, fica ainda mais clara essa tendência.

E já que falei em eloquência vou começar por 
Ciro Gomes. A partir do slogan “Brasil pra frente, 
Ciro presidente”, o pré-candidato mostra todo seu 
poder de convencimento, expondo sua vivência no 
setor público, conhecedor de todas as mazelas que a 
política possui, segue em sua campanha disparando 
oitocentas mil palavras por segundo, atordoando os 
eleitores com uma mescla de problemas reais com 
soluções estapafúrdias. Como discursos estadistas 
agradam o eleitor, mas espantam investidores, ou 
seja, assustam o mercado, o pré-candidato comen-
tou em um dos encontros dos quais participou que 
seu ministro da fazenda – sem citar nomes - será um 
empresário do setor produtivo. Essa estratégia, ali-
ás, é utilizada por todos os candidatos. É necessário 
agradar o povo e também os plutocratas – para utili-
zar um termo que Ciro gosta bastante.

Já a candidata Marina Silva, diferentemente de 
Ciro, tenta com seu jeito letárgico convencer gregos 
e troianos, ambientalistas e agropecuaristas, empre-
sários e trabalhadores, negros e caucasianos de que 
seu governo será um avanço para o país e para a de-
mocracia. E para agradar o mercado agregou em seu 
time, para conduzir as soluções na economia já na 
campanha passada, o economista Eduardo Gianetti, 
que até prove o contrário é um liberal. Esse fato deve 
controlar os ânimos da bolsa e do câmbio caso seja 
eleita.

Por último, o mais comentado e com a melhor po-
sição nas pesquisas eleitorais, Jair Bolsonaro. Inega-
velmente também possui ambições estadistas, com 
empresas estatais “empoderadas” com a intenção de 
trazer a tão comentada pujança econômica da era 
militar. Para agradar a outra ala traz como mentor 
econômico Paulo Guedes, economista com PhD pela 
Universidade de Chicago. Traz ideias claras sobre 
privatizações, concessões e desmobilizações. “Ven-
deria tudo” disse certa vez em uma entrevista. Então 
esse sim seria um governo liberal? Não se engane! 
O presidente continuaria sendo Bolsonaro. Na pri-
meira pressão política que seu governo sofrer o lindo 
trabalho técnico e planos para a economia vão para o 
espaço, como acontece em todas as vezes e em todos 
os níveis da administração pública.

Infelizmente teremos mais do mesmo indepen-
dentemente do eleito e de seu ministro da fazenda. 

Nossa direção está, mais uma vez, um pouco mais 
à esquerda.

Fiscalização
Quais os deputados federais destinaram mais 

emendas parlamentares para Arapoti e Jaguariaíva?

Jaguariaíva

Arapoti

Com o fim da Copa do 
Mundo, começará oficial-
mente a corrida eleitoral para 
as eleições gerais de 2018. 
Com as recentes crises polí-
ticas, o eleitor se conscien-
tizou que deve analisar com 
profundidade os candidatos 
antes de confiar a eles o seu 
voto, sob o risco de ter que 
lamentar novamente caso 
escolha errado seus represen-
tantes. Apesar das falhas, a 
democracia é ainda a melhor 
forma de governo, permitin-
do ao povo escolher os seus 
líderes.

Para contribuir com o 
acesso às informações preci-
sas, a imprensa tem o papel 
fundamental de esclarecer o 
eleitor, fornecendo a ele sub-
sídios para que possa avaliar 
melhor as suas escolhas. Com 
este propósito, decidimos ve-
rificar os deputados federais 
que mais dedicaram emendas 
parlamentares aos municí-
pios de Arapoti e Jaguariaíva, 

Portal permite fiscalização dos recursos públicos
O Ministério do Plane-

jamento lançou no final do 
ano passado o “Painel de 
Transferências Abertas”, 
uma ferramenta que deta-
lha os gastos públicos.

Segundo o governo, o 
instrumento disponibili-
za dados sobre convênios; 
contratos de repasse; ter-
mos de parceria firmados 
entre a União, estados e 
municípios, além de or-
ganizações da sociedade 
civil; e emendas parlamen-
tares.

Entre as informações 
que poderão ser encontra-
das estão dados sobre os 
convênios firmados pela 

levando em consideração so-
mente o atual mandato, entre 
os anos de 2015 e 2017. Dei-
xamos claros que os dados 
são fornecidos pelo próprio 
Ministério do Planejamento, 
através do portal “Painel de 
Transferências Abertas”, uma 
ferramenta que detalha os 
gastos públicos.

Apesar do seu deputa-
do “favorito” muitas vezes 
afirmar, ao lado do prefeito 

ou do vereador, que trouxe 
esse ou aquele investimento, 
queremos deixar claro que 
esse levantamento se desti-
na a analisar os valores que 
cada parlamentar trouxe 
através de suas emendas ao 
orçamento. Emendas parla-
mentares são instrumentos 
garantidos aos deputados 
federais e senadores brasilei-
ros em relação ao orçamento 
da União. Cada parlamentar 

Conforme dados do 
portal “Painel de Transfe-
rências Abertas” durante 
2015 (início do atual man-
dato legislativo), até o fim 
de 2017, o município de Ja-
guariaíva recebeu através de 
convênios com a União R$ 
4 milhões. Desse valor, dois 
foram destinados por depu-
tados que não foram reelei-
tos e já estavam programa-
dos no orçamento de 2015. 
R$ 987 mil do ex-deputado 
Angelo Vanhoni (PT) para 
recapeamento e pavimen-
tação de vias urbanas e 
R$ 406,5 mil do deputado 

Em Arapoti, o “Painel 
de Transferências Abertas” 
aponta que entre 2015 e 
2017 foram repassados para 
o município aproximada-
mente R$ 2 milhões através 
de seis convênios. Desses, 
quatro foram conquistados 
através de emendas parla-
mentares. Os outros dois 
recursos foram conquista-
dos através de convênios 
diretos do Município com 
os programas do Governo 
Federal.

Deputados federais em três anos trouxeram para 
4 emendas para Arapoti e 7 para Jaguariaíva. 

Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados

Cidadão pode acompanhar as emendas pelo “Painel de Transferências Abertas”

tem uma cota específica por 
ano dentro do orçamento do 
Governo Federal para desti-
nar investimentos aos muni-
cípios de sua atuação.

Por isso, muitas vezes 
aquela obra que aconteceu 
em seu bairro e que foi dito 
que tal deputado foi o res-
ponsável, pode ser que não 
apareça neste levantamento, 
pois provavelmente ele não 
destinou esse recurso através 
de sua “cota parlamentar”. 
Provavelmente tenha so-
mente trabalhado como in-
termediário ou lobista junto 
a alguma pasta do Governo 
Federal para que aquele re-
curso chegasse ao município. 
Aí na hora de entregar a obra 
quer aparecer como o “pai da 
criança”. Por isso, queremos 
esclarecer ao eleitor o que 
realmente o seu deputado 
trouxe em três anos de man-
dato e se ele correspondeu na 
mesma proporção aos votos 
recebidos.

federal André Zacharow 
(PMDB) para a revitalização 
da Avenida Antônio Cunha.

Dos deputados federais 
que permanecem eleitos, 
somente três destinaram 
verbas para a cidade. Aliel 
Machado (PSB) destinou 
um total de R$ 757,5 mil 
para a aquisição de moto-

niveladora e para o recape-
amento de vias. O deputado 
Sandro Alex (PSD) destinou 
nos três anos em emendas 
parlamentares R$ 707 mil 
para a ampliação da rede de 
esgoto e para pavimentação 
de vias. Por fim, o deputado 
federal Diego Garcia (Pode-
mos) separou um valor de 

R$ 493 mil, através de uma 
emenda parlamentar para a 
pavimentação de vias.

Confira o quadro abaixo 
com o número de votos con-
quistados em Jaguariaíva, o 
valor destinado à Jaguariaí-
va e o valor total de sua cota 
parlamentar entre 2015 e 
2017.

Quatro deputados fede-
rais dedicaram uma parte 
de sua cota de emedas para 
Arapoti. Foram eles; Evan-
dro Roman (PSD) com R$ 
251 mil para Reabilitação do 
Parque Cachoeirinha (Linha 
Verde), Sandro Alex (PSD) 

com R$ 243 mil para cons-
trução de quadra poliespor-
tiva, Diego Garcia (PODE-
MOS) com R$ 243 mil para 
revitalização da Praça Dona 
Iza e Sérgio Souza (PMDB) 
com 243 mil para aquisição 
de máquinas agrícolas. 

O município conquistou 
ainda R$ 682,5 mil para 
construção de campo de fu-
tebol, através do Ministério 
do Esporte, e R$ 290 para a 
aquisição de máquinas para 
o programa de agricultura 
familiar.

União, por meio dos mi-
nistérios, para a constru-
ção de unidades básicas 
de saúde, pavimentação 
de ruas e obras de sane-

amento.
Os dados são apre-

sentados em forma de 
gráfico, o que, na avalia-
ção do governo, facilita 

a pesquisa por parte do 
usuário. O endereço ele-
trônico é o http://www.
transferenciasabertas.
planejamento.gov.br/



CLASSIFICADOS

CORSA Sedan, ano 2010, único dono. 
Tratar pelo fone (42) 99972-0043.

MOTO CBR 1000 RR, ano 2011, único 
dono. Valor R$ 45 mil. (42) 99972-0043.

VENDO FILHOTES DE CA-
CHORRO das seguintes ra-
ças: Shih tzu (machos e fê-
meas); Lhasa Apso (machos 
e fêmeas); Spitz (macho); 
Pequinês (macho); Bulldog 
Francês (macho e fêmea); 
Poodle (macho). Todos com 
vacina e vermífugo. Fone 
(43) 99973.7278, Whats, 
Jefferson.

VENDE-SE CASA de alvena-
ria, Jaguariaíva, Rua Plauto 
Guimarães n°21 Vila Kenne-
dy. Valor a combinar. Weslei, 
43 99602-8655 

TERRENO em Jaguariaíva,  
no bairro BELVEDERE, qua-
dra E, lote 19, Rua Veneza. 
Contato pelo Fone (43) 
99111-1121. 

RODAS e PNEUS - RECUPE-

RAÇÃO DE RODAS em PON-
TA GROSSA, alinhamento 
em 3D, suspensão, balan-
ceamento, calibragem, na 
melhor loja de Ponta Grossa: 
West Rodas. Rua Júlia Lo-
pes, 49, Nova Rússia – Fone 
42 3222-1212

ALUGA-SE SALA COMER-
CIAL em Jaguariaíva, Cen-
tro, Av. Conde Francisco 
Matarazzo, 86. Fones 43 
3535-1218  e 43 99984-
2118.

ALUGA  QUARTOS  no cen-
tro de Jaguariaíva. Tratar pe-
los telefones 43 3535-1218  
e 43 99984-2118.

CORTADOR DE GRAMA - 
Precisando de alguém para 
cortar grama?  Entre em 
Contato: (42)99856-1159

ANUNCIE SEMPRE GRÁTIS 
NOS CLASSIFICADOS do 
FOLHA PARANAENSE, pelo 
fone 43 3535-3142 ou envie 
seu anúncio pelo e-mail fo-
lha@folhapr.com.br

AULAS DE CANTO E VIOLÃO 
- Horários flexíveis e Preços 
acessíveis. Falar com EDER 
GUEDES - Fone (43) 99645-
4660.

AUTOESCOLA LUDWIG - 
Carteira A, B, C ou D, Reno-
vação da CNH, Inclusão de 
categoria. Jardim Matarazzo, 
Jaguariaíva, Rua João Tracz, 
162. Fone 43 3535-1086.

PODÓLOGA em Jaguariaí-
va – Leila - Atende no Salão 
Duquese - Fone (43) 9652-
4821.

CORSA Sedan, ano 2000, completo, 8 
válvulas. Fone (42) 99972-0043.

GOLF 1.4 tsi Alemão 2015 câmbio ma-
nual, teto solar, molas esportivas, impe-
cável, único dono, 40 mil km. R$ 68 mil. 
Karine (42)99968-8885.
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Insegurança Homem é preso com 760g de maconha durante 
mudança de Ventania para Jaguariaíva

Jovem se desentende com familiares 
e bota fogo na casa no Primavera

Arapoti e Jaguariaíva registram índices 
de homicídio acima do padrão do Estado

Uma denúncia anônima 
informou à Polícia Militar 
que um homem de 36 anos 
estaria de mudança da cida-
de de Ventania para Jagua-
riaiva no fim da tarde desta 
segunda-feira, 18. Segundo 
relato, contra este suspei-
to havia um mandado de 
prisão em aberto e que o o 
mesmo estaria de posse de 
substância entorpecente. 

A equipe da PM foi ao 
local indicado no bairro Re-
monata e constatou um ca-
minhão descarregando uma 
mudança. Após abordagem 
ao local, o suspeito foi lo-
calizado e confirmado um 
mandado de prisão em seu 
desfavor.

 Em frente à residência 
estava seu veículo Citroen, 
que após buscas foi locali-
zado embaixo do tapete um 

Uma jovem de 20 anos, 
após discutir com familia-
res no início da tarde des-
ta segunda-feira, 18, ateou 
fogo em sua residência 
localizada no bairro Pri-
mavera. Inicialmente, ela 
colocou fogo no sofá, após 

desentendimento com sua 
mãe, porém o fogo foi con-
tido.

Em seguida, a jovem 
ateou fogo em um mó-
vel de madeira e, quando 
sua irmã foi impedi-la, a 
incendiária, de posse de 
uma faca, fez ameaças. O 
Corpo de Bombeiros foi 

acionado e foi necessário 
uso da força física para 
detê-la.

A faca usada nas ame-
aças foi apreendida. O 
imóvel foi queimado por 
inteiro. Diante do exposto 
a suspeita foi encaminha-
da à Delegacia de Polícia 
de Jaguariaíva.

Neste mês de junho, a 
Secretaria de Estado da Se-
gurança Pública divulgou 
dados estatísticos referen-
tes ao número de homicí-
dios ocorridos nas cidades 
paranaenses no ano de 
2017 e no primeiro trimes-
tre de 2018. Segundo rela-
tório apresentado, 64% dos 
municípios do Estado não 
registraram nenhum homi-
cídio neste início de 2018. 

Porém, na contramão 
dos índices estaduais, as 
cidades de Arapoti e Ja-
guariaíva, somente neste 
primeiro semestre de 2018 
(janeiro à março), regis-
traram, respectivamente, 
três e quatro homicídios 
cada uma. Se usado o ín-
dice proporcional de ho-
mícidios por cada 100 mil 
habitantes, para efeitos de 
comparação, ambas as ci-
dades foram mais violentas 
que a capital Curitiba.

No período de janeiro à 
março deste ano, a capital 
apresentou 79 homicídios 
dolosos o que indica uma 
taxa de 4,17 homicídios por 
cada 100 mil habitantes. 
No mesmo período, a taxa 
de Arapoti é de 10,81 homi-
cídios dolosos por cada 100 
mil habitantes, mais que o 
dobro da capital. Jaguaria-
íva está ainda mais violen-
ta com indíce de 11,54 ho-

JAGUARIAÍVA

JAGUARIAÍVA

JAGUARIAÍVA

Índices de homicídios em Arapoti e Jaguariaíva é o dobro da 
média estadual. Foto: Divulgação/ Polícia Civil

micídios dolosos por 100 
mil habitantes. A média do 
Estado do Paraná no perío-
do foi de 4,49 por 100 mil 
habitantes.

Comparados com os 
números totais de homicí-
dios de 2017, os números 
deste início de ano preo-
cupam ainda mais. Ara-
poti, segundo o relatório, 
fechou o ano passado, com 
“apenas” dois assassinatos 
registrados. Já Jaguariaíva 
teve seis homicídios duran-
te todo o ano. Porém, em 
relação ao mesmo período 
de 2017, Jaguariaíva teve 
uma redução de assassina-
tos, pois foram registrados 

cinco entre janeiro e março 
do ano passado.

Em todo o Estado, a re-
dução no índice de homicí-
dios foi de 19% no primei-
ro trimestre deste ano se 
comparado com o mesmo 
período do ano anterior. 
Nos primeiros três meses 
de 2018 foram 509 homicí-
dios e em 2017, no mesmo 
trimestre, foram 628. Esse 
foi o menor índice registra-
do no período desde quan-
do as estatísticas começa-
ram a ser computadas, em 
2007, ano que ocorreram 
670 homicídios.

desnivel no assoalho, e um 
tablete de maconha pesan-
do 760 gramas escondido. 
Dois celulares e o veículo fo-

ram apreendidos. O homem 
de 36 anos foi preso e en-
caminhado à Delegacia da 
Polícia Civil de Jaguariaíva.

Rapaz transportava tablete de maconha em fundo 
falso do veículo. Foto: Divulgação

Paraná teve redução



governadora.

Na PR-092 serão implan-
tadas terceiras faixas em 50 
dos cerca de 120 quilômetros 
em pontos estratégicos entre 
as duas cidades. Está previs-
ta a recuperação de cerca de 
20 pontos críticos da estra-
da, que sofrem com erosões 
e desgastes do terreno que 
compõe a faixa de domínio.

Além da ampliação de 
capacidade da rodovia, se-
rão corrigidos 14 pontos de 
deslizamentos de terra e re-
alizadas adequações em três 
interseções em nível (amplia-
ção e melhoria da geometria).

O edital deverá ser lança-
do no início do segundo se-
mestre, pelo Departamento 
de Estradas de Rodagem do 
Paraná (DER-PR). O DER 
trabalha no anteprojeto da 
obra, que será utilizado pela 
empresa vencedora como 
base para elaborar o projeto 
definitivo e executar os tra-
balhos.

O prefeito de Jaguariaí-
va, José Sloboda, disse que 
a melhoria nas condições da 
PR-092 é muito esperada em 
toda a região. “É um corre-

Melhorias
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Faltando pouco mais de 
três meses para o primeiro 
turno das eleições gerais, O 
Governo do Estado anunciou 
que realizará um conjunto de 
obras de melhoria na rodovia 
PR-092, entre Jaguariaíva e 
Santo Antônio da Platina. A 
autorização para licitar a obra 
foi assinada pela governado-
ra Cida Borghetti no último 
sábado, 16, em encontro com 
lideranças e a comunidade, 
realizado no grupamento 
do Corpo de Bombeiros, em 
Santo Antônio da Platina.

O projeto abrange im-
plantação de terceiras fai-
xas, obras de recuperação de 
pontos críticos e correções 
em pontos de deslizamentos. 
Levantamento preliminar 
aponta para valores entre R$ 
40 milhões e R$ 50 milhões 
em investimentos.

A governadora ressaltou 
que a melhoria na PR-092 é 
muito esperada pela popula-
ção da região. “Vai aumentar 
a segurança e o conforto aos 
que usam a rodovia, garantir 
também mais agilidade ao 
tráfego. Isso significa respei-
to ao cidadão”, afirmou Cida.

O trecho que vai receber o 
conjunto de obras tem tráfe-
go intenso, com formação de 
filas em horários de pico. Por 
esse motivo, a implantação 
das terceiras faixas e demais 
intervenções vão melhorar 
o fluxo do trânsito e trazer 
mais segurança aos moto-
ristas. Cida destacou que o 
investimento na rodovia é 
mais uma ação que demons-
tra o caráter municipalista da 
gestão. “É um governo muni-
cipalista que prioriza o aten-
dimento às pessoas”, disse a 

Às vésperas da eleição, 
Governo confirma pacote de 
obras para a rodovia PR-092
Projeto prevê inclusão de terceiras faixas em 
diversos pontos e licitação deve ser realizada 

neste início de segundo semestre

Promessa

JAGUARIAÍVA

Fundamental

Pistas Duplas

Agronegócio
Paraná detém maior índice de produtividade agrícola

O Paraná vem apresentan-
do na safra 2018 os maiores ín-
dices de produtividade do País 
nas culturas da aveia, centeio, 
fumo, laranja, milho da pri-
meira safra e triticale, segundo 
dados do Levantamento Siste-
mático de Produção Agrícola 
(LSPA), divulgados  pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) no último dia 
12 de junho.

“Devido aos altos índices 
de produtividade alcançados, o 
Paraná mantém a sua relevân-
cia na produção agrícola nacio-
nal, respondendo por mais de 
17% da safra de grãos do País, 
mesmo ocupando apenas 2,3% 
do território brasileiro”, disse o 
diretor-presidente do Instituto 
Paranaense de Desenvovimento 
Econômico e Social (Ipardes), 
Julio Suzuki Júnior.

Na avaliação do chefe do 
Departamento de Economia 
Rural (Deral), da Secretaria de 
Estado da Agricultura, Marce-
lo Garrido, o bom desempenho 
paranaense na safra 2018 de-
ve-se especialmente ao inves-
timento em tecnologia feito no 
Estado.

“O clima tem sido menos 
favorável na safra 2018 em rela-

O Paraná responde por mais de 17% da safra de grãos do País. 
Foto: Divulgação/AEN-PR

Média Nacional

Toneladas

Buscar um bom 
emprego é preparar-se 

bem para isso

A JUMPER Profissões e Idiomas tem a 
estrutura completa e os professores mais 
capacitados para qualificar você para o mer-
cado de trabalho.

São dezenas de cursos profissionalizan-
tes, treinamentos e capacitação.

Em Jaguariaíva, inscrições abertas para 
os seguintes cursos:

• GESTÃO DE EMPRESAS
• ASSISTENDE DE COMPRAS
• AUXILIAR ADMINISTRATIVO COM 

SECRETARIADO

• CRÉDITO E COBRANÇA
• TÉCNICAS DE VENDA
• INFORMÁTICA BÁSICA
• ATENDENTE DE FARMÁCIA E CON-

SULTÓRIO MÉDICO
• ATENDENTE DE CONSULTÓRIO 

ODONTOLÓGICO
• ATENDENTE DE LABORATÓRIO
• CAPACITAÇÃO EM ENFERMAGEM
• INGLÊS

Ligue e agende um horário para infor-
mações e inscrições: 43 3535-7190.

dor importante de tráfego de 
cargas. Além disso, a obra vai 
ampliar a segurança na estra-
da, onde ocorrem acidentes 
graves”, disse Sloboda.

Para Jaguariaíva espe-
cificamente, afirmou o pre-
feito, a obra é fundamental.  
“Nosso município se localiza 
no entroncamento rodoviário 
com PR- 151. É uma obra ur-
gente e necessária para evitar 
graves acidentes”, afirmou.

A rodovia, lembrou o de-
putado e líder do governo na 
Assembleia, Pedro Lupion, 
faz a ligação dos Campos Ge-
rias com o Norte Pioneiro, é 
usada para o escoamento da 
safra e deslocamentos da po-
pulação. “Hoje é perigosa e 
precisa de investimento em 
modernização”, disse ele.

O secretário de Infraes-
trutura e Logística, Abelar-
do Lupion, informou que 
o Governo do Estado já li-
berou R$ 100 milhões para 
asfaltar a PR-092, para es-
truturar e dar uma condição 
melhor para toda a estrada.

“Estamos entrando ago-
ra com as terceiras faixas. 
Fizemos todo o trabalho 
para o futuro da duplicação 
da 092. Com este segundo 
trabalho de fazer as tercei-
ras faixas, preparamos para 
a duplicação”, explicou Lu-
pion. Ele citou que em 2021 
será feita a licitação para o 
novo pedágio, com previsão 
de reduzir em 50% o preço 
para os usuários. “Quere-
mos colocar a PR-092 tam-
bém na licitação dos pedá-
gios”, disse ele.

 PR-092 é uma das rodovias mais perigosas do Paraná

ção a anos anteriores, com falta 
de chuva no início do plantio do 
milho, por exemplo”, afirma o 
técnico. “Mesmo assim, o Esta-
do se manteve no topo da pro-
dutividade nacional com vários 
produtos, graças à alta tecnolo-
gia que temos a nosso favor”, diz 
Garrido.

O rendimento por hectare 
na lavoura de laranja alcança 
37.085 quilos por hectare no 
Estado, 36,7% acima da produ-
tividade média brasileira. No 
caso do milho da primeira safra, 
a produtividade paranaense de 

8.745 quilos por hectare é 73,9% 
superior ao índice observado no 
País (5.029 quilos por hectare).

Em relação ao triticale (hí-
brido de trigo e centeio utilizado 
principalmente na alimentação 
animal), fumo, aveia e centeio, 
os rendimentos médios obtidos 
no Estado suplantam em 16,5%, 
15,6%, 19,1% e 20,4%, respecti-
vamente, as médias registradas 
no Brasil. Julio Suzuki Júnior 
afirma ainda que o Paraná é 
destaque em produtividade de 
soja, trigo e feijão, apesar de não 
liderar o ranking nacional, uma 
vez que os índices de rendimen-
to do Estado estão muito acima 
dos resultados da agricultura 
brasileira.

Em volume de produção, 
o milho da primeira safra al-
cançou 2.887.598 toneladas 
colhidas em 2018, enquanto a 
laranja atingiu a produção de 
833.660 toneladas.

Nos casos do fumo e da 
aveia, os volumes colhidos de-
vem alcançar 190.254 e 166.991 
toneladas, respectivamente. Na 
sequência, triticale e centeio, 
com produções de 28.675 e 
6.349 toneladas, completam a 
lista.


