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FOLHA PARANAENSE O Jornal dos 
Campos Gerais e 

Norte Pioneiro

R$ 2,00

PR-092 terá investimento de 
R$ 51 milhões para modernização

O trecho da rodovia PR-092 entre 
Jaguariaíva e Santo Antônio da 
Platina será finalmente 
recuperado, com implantação de 
terceiras faixas, recapeamento e 
pedágio. O anúncio foi feito nesta 
sexta-feira, 29, pelo Governo do 
Estado, que abrirá licitação para 
concessão dos 127 KM da rodovia.
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Cidades do Paraná 
começarão a receber o 
terceiro lote de vacinas

PM apreende 38 pedras 
de crack no bairro 
Pedrinha em Jaguariaíva

Condomínio do Idoso vira 
referência para demais municípios

Excesso de chuvas pode ser 
prejudicial para safra 2020/2021

União dos três poderes restabelece 
a força-tarefa contra a Covid-19

Máquinas de cartões do Sicredi contam 
com o Pix para receber pagamentos

Arapoti e Jaguariaíva continuam 
registrando números elevados
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Excesso de chuvas pode afetar 
parte da safra de verão 2020/21

Agricultura prevê ano 
positivo para os produtores 

paranaenses de maçã

Presidente da Sicredi Novos Horizontes 
PR/SP completa mais um ano de vida

Máquinas de cartões do Sicredi contam 
com o Pix para receber pagamentos

Agronegócio

Aniversário

Negócios

A safra de grãos de verão 
da temporada 2020/21 está 
em andamento e pode ser 
afetada pelo excesso de chu-
vas que está ocorrendo neste 
mês de janeiro. De acordo 
com a Secretaria de Estado da 
Agricultura e Abastecimento, 
por enquanto a expectativa 
de produção aponta para um 
volume de 24,2 milhões de to-
neladas de grãos, volume 3% 
abaixo do que foi colhido na 
safra passada.

O diretor do Departamen-
to de Economia Rural (Deral) 
da Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento, Salatiel Tur-
ra, comentou a situação dos 
principais grãos cultivados 
nessa época do ano no Paraná, 
como soja, milho e feijão, sa-
lientando que a cultura do fei-
jão é uma das mais atingidas 
com o excesso de chuvas dos 
últimos dias porque dificulta 
a colheita.

Segundo Turra, a cultura 
geralmente é praticada por 
pequenos produtores que não 
dispõem de máquinas para 
fazer a colheita e o grão aca-
ba se perdendo ainda no pé. 
Em relação aos grãos de soja 
e milho, Turra destacou que o 
aumento da umidade do solo 
está provocando danos com 
infestações de doenças.

Ele salientou o otimismo 
do produtor rural, que está 
sempre exposto às adversi-
dades climáticas e correndo 

o risco de não produzir. Não 
desiste da atividade e sempre 
está investindo para recuperar 
o que perdeu na safra anterior.

Segundo o economista do 
Deral, Marcelo Garrido, dian-
te do cenário de chuvas quase 
que diárias em todo o Paraná, 
a soja também poderá ser afe-
tada diante do quadro atual. 
A cultura está em desenvol-
vimento, ocupando uma área 
de 5,58 milhões de hectares 
e com uma expectativa de 
produção de 20,4 milhões de 
toneladas, volume 2% inferior 
ao que foi colhido no ano pas-
sado.

A safra 20/21 começou 
com o plantio atrasado por 
causa da seca severa ocorrida 
no ano passado, que persistiu 
até o mês de dezembro. Em 
meados de dezembro, as chu-
vas retornaram, o que ajudou 
na recuperação da lavoura, 
situação que deixou produto-
res e técnicos otimistas. Mas 
agora, em janeiro, o excesso 
de chuvas já é prejudicial, sa-
lientou Garrido.

A persistência das chuvas 
poderá provocar um atraso 
na colheita, advertiu o econo-
mista do Deral. Ele antecipou 
que poderá haver redução de 
produtividade e de qualidade 
dos grãos em função das do-
enças causadas pelo aumento 
da umidade. O produtor está 

Os produtores para-
naenses de maçã estão na 
expectativa de uma boa 
comercialização, com ren-
tabilidade satisfatória, pelo 
segundo ano consecutivo. 
A expectativa é vender a 
caixa de 18 quilos da fru-
ta entre R$ 50,00 e R$ 
55,00 cada uma, quando 
houver mais oferta. Hoje, 
por exemplo, com menos 
oferta, a caixa de maçã está 
sendo comercializada em 
torno de R$ 70,00 - a fruta 
já embalada e classificada. 
Considerando os custos, 
calculados entre R$ 30,00 
e R$ 35,00 a caixa, o preço 
está atrativo.

Segundo o Departa-
mento de Economia Rural 
(Deral), da Secretaria da 
Agricultura e Abastecimen-
to, o Paraná é o terceiro 
produtor nacional de maçã, 
com destaque para o culti-
vo da variedade precoce 
Eva, desenvolvida pelo Ins-
tituto de Desenvolvimento 
Rural do Paraná –Iapar-E-
mater (IDR-Paraná). Essa 
variedade é mais cultivada 
na Região Metropolitana 
de Curitiba - na capital e 
na Lapa, Porto Amazo-

SOJA

com dificuldades para en-
trar a campo e fazer os tratos 
culturais necessários. Alguns 
produtores estão recorrendo 
à aviação agrícola para fazer 
as pulverizações, prática não 
muito comum no Paraná.

Segundo Garrido, as re-
giões do Estado mais preocu-
pantes são as Oeste e Sudo-
este, onde a chuva está sendo 
mais volumosa, embora elas 
estejam ocorrendo em todas 
as regiões do Estado, mas com 
impacto menor. Uma dimen-
são maior da situação poderá 
ser feita quando as chuvas 
amenizarem e o produtor con-
seguir entrar em campo, disse.

Se as chuvas são preocu-
pantes de um lado, de outro 
os produtores comemoram a 
boa fase de comercialização 
da soja, que vem desde o ano 
passado. Segundo o Deral, o 
preço médio da soja no Para-
ná no mês de janeiro foi de R$ 
151,00 a saca com 60 quilos, 
valor quase que o dobro do 
preço praticado há um ano, 
quando a saca era comercia-
lizada a R$ 78,00. Os preços 
estão sendo sustentados pela 
cotação elevada do dólar e 
maior demanda no mercado 
internacional.

Com isso, os produtores 
estão acelerando a comer-
cialização. Até agora, 43% da 
produção já está vendida, o 
que equivale a um volume de 
8,9 milhões de toneladas. No 
ano passado, nessa mesma 
época, 26% da safra estava 
vendida, que correspondia a 
um volume de 5,2 milhões de 
toneladas. 

De acordo com o Deral, já 
começou o plantio de soja da 
segunda safra com uma área 
pequena no Estado. Nesta 
safra 20/21 serão plantados 
quase 39 mil hectares e expec-
tativa de produção é de 107 
mil toneladas, volume 20% 
acima do que foi colhido no 
passado, que totalizou 89,5 
milhões de toneladas.

O presidente da Sicredi Novos Horizon-
tes PR/SP, Luciano Dias Carneiro Kluppel, 
completa mais um ano de vida neste sábado, 
30 de janeiro.

Marcado por seu carisma e experiência, 
Luciano, transmite através de suas palavras, 
inspiração e motivação para todos a sua vol-
ta. Agradecemos a dedicação, o apoio e o en-
gajamento com a comunidade.

Desejamos um Feliz Aniversário, saúde, 
paz, prosperidade e muitos anos de vida.

O Sicredi ampliou o Pix, 
novo sistema de pagamen-
tos instantâneos do Banco 
Central, para suas máqui-
nas de cartões como mais 
uma opção de recebimen-
tos para os seus associados. 
O serviço estará disponível 
a partir de 25 de janeiro. 
As máquinas de cartões do 
Sicredi já são utilizadas por 
mais de 180 mil associa-
dos microempreendedores 
individuais (MEI), pesso-
as jurídicas (PJ) e pessoas 
físicas (PF) e ajudam a de-
senvolver economicamente 
as regiões onde a institui-
ção está presente.

O Pix permite pagar, 
receber e transferir valores 
a qualquer hora do dia, in-
clusive nos fins de semana. 
“A soluçãoreforça nosso 
compromisso de oferecer 
mais facilidade, controle 
e organização financeira 
para o associado, que pas-
sa a contar com mais uma 
alternativa de recebimento, 
tornando nossa máquina 
de cartões ainda mais com-
pleta”, diz Cidmar Stoffel, 
diretor executivo de Pro-
dutos e Negócios do Banco 
Cooperativo Sicredi.

O Sicredi iniciou a ope-
ração com o Pix em no-

vembro de 2020 e todos 
os associados podem ca-
dastrarchaves Pix (CPF/
CNPJ, e-mail, celular ou 
chave aleatória) pelo apli-
cativo da instituição para 
utilizarem a ferramenta. O 
Pix não é um aplicativo e 
sim uma solução e também 
está presente no Woop Si-
credi, a conta 100% digital 
do Sicredi.

Saiba mais sobre a solu-
ção de recebimento via Pix 
no Sicredi em www.sicredi.
com.br/pixpje sobre as má-
quinas de cartões do Sicre-
di em www.sicredi.com.br/
sites/maquinadecartoes.

ARAPOTI

nas e Campo do Tenente. 
Também são destaques as 
variedades Gala e Fuji, 
mais cultivadas nas regiões 
de Palmas e Guarapuava, 
grandes produtoras.

Neste ano de 2021, a sa-
fra de maçã no Paraná deve 
superar 32 mil toneladas, o 
que representa uma oferta 
ajustada ao consumo, por 
isso o preço melhor para 
o produtor. Desse total, 14 
mil toneladas são da va-
riedade Eva e 5 mil tonela-
das da variedade Gala. Na 
RMC, os produtores fica-
ram satisfeitos com produ-
ção deste ano e com a mé-

dia de preços alcançados. 
A exceção é para a Lapa, 
que sofreu com a geada 
ocorrida em 22 de agosto. 
Os produtores perderam 
metade da safra e não con-
seguiram realizar a venda 
que esperavam, informou o 
produtor Odair Pangracio.

Outras 13 mil toneladas 
serão colhidas nas regiões 
de Palmas e Guarapuava, 
praticamente repetindo o 
volume colhido no ano pas-
sado. Nessas duas regiões o 
cultivo de maçã se dá em 
torno de 420 mil hectares, 
ocupados por cerca de 15 
produtores.
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Na madrugada desta 
sexta-feira, 29, a equipe da 
Polícia Militar (PM), du-
rante patrulhamento na rua 
André Johnson, no bairro 
Pedrinha, identificou um 
homem em atitude suspei-
ta. Ao perceber a presença 
da viatura policial, o indi-
víduo jogou um objeto no 
chão e fugiu, não podendo 

ser encontrado pelos poli-
ciais. 

Ao verificar o item des-
cartado pelo homem, a 
equipe da PM visualizou 
uma sacola e localizou, 
em seu interior, 38 pedras 
de crack, prontas para co-
mercialização, totalizando 
nove gramas. O material foi 
apreendido e encaminhado 
à Delegacia da Polícia Civil 
de Jaguariaíva.

Na tarde de quinta-
-feira, 28, dois elementos, 
sendo um deles armado, 
assaltaram um estabele-
cimento comercial loca-
lizado na rua Manoelito 
Carneiro, no centro de 
Arapoti. Por volta das 
17h45min, eles chegaram 
em frente ao local em uma 
motocicleta, entraram no 

comércio, deram voz de as-
salto e levaram uma quan-
tia de dinheiro da vítima.

Em seguida, após o 
roubo, a dupla fugiu na 
motocicleta, tomando 
rumo ignorado. A equipe 
da Polícia Militar (PM) 
que atendeu a ocorrência, 
chegou a realizar patrulha-
mento, porém não obteve 
êxito em localizar os crimi-
nosos.

Na noite de quinta-fei-
ra, 28, por volta das 20h, 
a equipe da Polícia Militar 
(PM) recebeu informação 
de que um homem, condu-
zindo um veículo pelas vias 
do bairro Vila Romana, 
havia ameaçado outro com 
uma arma de fogo.

Os policias se dirigiram 
ao local da denúncia e, ao 
avistar o veículo suspeito, 
a equipe deu voz de abor-

dagem. Durante as buscas 
no interior do automóvel, 
foram encontradas duas 
espingardas, sendo uma de 
pressão e outra de calibre 
22. A PM também identifi-
cou uma munição de mes-
mo calibre.

 O homem de 32 anos 
foi detido em flagrante 
por porte ilegal de arma de 
fogo e encaminhado jun-
tamente das armas à De-
legacia da Polícia Civil de 
Arapoti.

A Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB) pediu 
que a Autoridade Nacio-
nal de Proteção de Dados 
(ANPD) investigue o vaza-
mento de dados de mais de 
220 milhões de brasileiros. 
As informações foram dis-
ponibilizadas para venda 
na internet, e o episódio foi 
noticiado em veículos de 
comunicação.

No ofício enviado à 
ANPD, a Ordem dos Advo-
gados manifesta preocupa-
ção com o vazamento, que 
compreende uma base de 
CPFs em número superior 
ao da população brasileira. 
São 37 bases de dados que 
abarcam nome, endereço, 
foto, score de crédito, ren-
da, situação na Receita Fe-
deral e Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS). 
Parte dos dados, como 
nome e CPF, foi publicada 
na internet gratuitamente. 
Já o conjunto completo dos 
registros está sendo vendi-
do em fóruns da rede.

“O ocorrido submete 
praticamente toda a po-
pulação brasileira a um 
cenário de grave risco pes-
soal e irreparável violação 

JAGUARIAÍVA ARAPOTI

ARAPOTI

Fotos: AEN/PR

As pedras de crack estavam prontas para comercialização. 
Foto: Divulgação/PM

Fotos: AEN/PR

DER publica licitação de R$ 51 milhões 
para modernização da PR-092

PM apreende 38 
pedras de crack no 

bairro Pedrinha

Estabelecimento 
comercial é roubado 

em Arapoti

Homem é detido em Arapoti 
com duas espingardas OAB pede investigação do vazamento 

de dados de 220 milhões de pessoas

Obras

Tráfico Assalto

Segurança

O Departamento de Es-
tradas de Rodagem do Para-
ná (DER-PR) publicou nesta 
sexta-feira (29) a licitação da 
modernização da PR-092, 
entre Jaguariaíva, nos Cam-
pos Gerais, e Santo Antônio 
da Platina, no Norte Pioneiro 
do Estado. O valor máximo 
para a revitalização é de R$ 
51.083.322,30. As obras en-
volvem a implantação de ter-
ceiras faixas ao longo de 17,5 
quilômetros dos 127,1 quilô-
metros do trecho.

As propostas podem ser 
encaminhadas até o dia 2 de 
março, com previsão de aber-
tura dos envelopes no dia 3 de 
março. Depois da assinatura 
do contrato, as obras devem 
durar 360 dias.

O projeto executivo foi 
viabilizado com recursos do 
Estado e as obras serão cus-
teadas pelo programa Avança 
Paraná, originado a partir do 
financiamento de R$ 1,6 bi-
lhão captado junto a um con-
sórcio de bancos em 2020.

As intervenções estão no 
rol de Ampliação da Capaci-
dade e Segurança da Rodovia 
e vão do início da PR-092, no 
km 200, em Jaguariaíva, até 
o entroncamento com a BR-

153, no km 327, passando por 
Arapoti, Siqueira Campos, 
Quatiguá e Joaquim Távora. 
Esse trecho deve ingressar no 
Lote 2 da nova concessão dos 
pedágios, mas a melhoria an-
tecipará a segurança para os 
usuários em alguns anos.

“Melhorar a PR-092 é um 
compromisso que temos com 
a região dos Campos Gerais 
e do Norte Pioneiro. É uma 
rodovia fundamental para a 
ligação com São Paulo e que 
será incluída na nova conces-
são rodoviária. Essa licitação, 
no entanto, ajuda a antecipar 
algumas melhorias, garantin-
do mais segurança e conforto 
para quem utiliza essa liga-
ção”, afirmou o governador 
Carlos Massa Ratinho Junior.

Segundo o secretário de 
Infraestrutura e Logística, 
Sandro Alex, uma das princi-
pais iniciativas da licitação é 
a garantia de mais segurança. 
De acordo com o termo de re-
ferência do edital, houve um 
aumento de 18,4% no núme-
ro de acidentes entre os anos 
de 2016 a 2019 na região, em 
comparação com os quatro 
anos anteriores.

“Essa iniciativa de ter-
ceiras faixas, que contem-

pla a PRC-280, a PR-323 e 
a PR-092, tem um objetivo 
claro, a redução de acidentes, 
principalmente aqueles com 
consequências fatais. Vamos 
incluir terceiras faixas nos 
pontos onde acontecem as ul-
trapassagens mais perigosas, 
ou seja, nos locais em que há 
inclinação da pista”, acrescen-
tou Sandro Alex.

Além das terceiras fai-
xas, as melhorias envolvem 
implantação de estrutura do 
pavimento com largura míni-
ma de 3,25 m; novas soluções 
de reciclagem e pavimenta-
ção asfáltica; e pavimentação 
asfáltica em segmentos com 

acostamento não pavimenta-
do. Também haverá adequa-
ção da sinalização horizontal, 
novos dispositivos auxiliares 
de segurança (tachas, tachões 
e outros), pinturas de faixa em 
alto-relevo, defensas e atenu-
adores de impacto e remoção 
de objetos na rota de colisão 
dos veículos.

O certame acontece em 
acordo com a Lei Nacional de 
Licitações (8.666/1993), em 
que o critério a ser avaliado 
nas propostas de preço é o 
menor valor oferecido, desde 
que atendidas as qualifica-

ções para habilitação técnica. 
Após a definição da empresa 
vencedora, o resultado será 
homologado pelos técnicos do 
DER-PR.

Além da PR-092, outras 
duas rodovias fazem parte do 
planejamento de Ampliação 
da Capacidade e Segurança 
da Rodovia e estão com lici-
tações em andamento. Uma 
delas é da PRC-280. A obra 
consiste na implantação de 
terceiras faixas em dois tre-
chos da rodovia: entre o quilô-
metro zero (divisa do Paraná 

com Santa Catarina) e o km 
5,9 (em União da Vitória); e 
entre o km 130,3 (no acesso a 
Palmas) e o km 254,9 (no en-
troncamento que dá acesso a 
Marmeleiro). O investimento 
é estimado em R$ 28 milhões.

Outra licitação é na PR-
323, na região Noroeste. O 
investimento previsto é de 
R$ 81 milhões para realizar 
melhorias em 23 segmentos 
da rodovia, no trecho entre 
Doutor Camargo e Iporã. A 
PR-323 é um dos principais 
corredores de transporte de 
carga no Paraná, ligando a 
região Noroeste ao Oeste e ao 
Norte.

Licitação

Ampliação 
de Capacidade

à privacidade e precisa ser 
investigado a fundo pelas 
autoridades competen-
tes, em particular por essa 
agência”, destaca o ofício da 
OAB.

A Ordem dos Advoga-
dos ressalta que não hou-
ve notícia sobre medidas 
adotadas pela Autoridade 
Nacional de Proteção de 
Dados sobre o incidente. O 
ofício lembra que a Lei Ge-
ral de Proteção de Dados 
(No 13.709 de 2018) atribui 
à ANPD a responsabilidade 
de fiscalizar agente de tra-
tamento, inclusive por meio 
de auditorias, e pede que o 
órgão tome providências.
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Três poderes restabelecem força-tarefa 
contra a Covid-19 em Arapoti

Fiscalização

Representantes dos 
Poderes Legislativo, Exe-
cutivo e Judiciário estive-
ram reunidos na Câmara 
Municipal na última quar-
ta-feira, 27 com o objeti-
vo de definir estratégias 
para evitar aglomerações 
e conter o avanço do novo 
coronavírus no município. 
Uma pareceria entre a Vi-
gilância Sanitária, Polícia 
Militar e Civil vai intensi-
ficar as fiscalizações, reali-
zando operações especiais 
no município para orien-
tar e notificar quem estiver 
descumprindo as medidas 
sanitárias. A Força-tare-
fa trouxe bons resultados 
quando foi implementada 
pela primeira vez em ju-
nho do ano passado.

A Chefe da Vigilância, 
Églen Almeida, lembrou 
que vigoram no municí-
pio três novos decretos 
que estabelecem ações de 
combate e prevenção à 
COVID-19. Entre as me-
didas está a proibição de 
aglomerações acima de 
dez pessoas em eventos, 
vias públicas e residências, 
churrascos ou qualquer 
outro tipo de celebração, 
com aplicação de multa 
no valor de R$ 2 mil reais 
para quem descumprir o 
determinado. A Chefe da 
Vigilância também lem-
bra que foi estabelecido 
toque de recolher das 23h 
às 06h, período em que 
apenas poderão circular 
pessoas que estão se des-
locando por motivo de 
trabalho ou atendimento 
médico.

Representando o Exe-
cutivo Municipal, o Pre-
feito Irani Barros (PSDB), 
o Vice Jan Pot, o Potinho 
(MDB), a Secretária de 
Saúde, Andreia Cristina 
Silva, e a Chefe da Vigilân-
cia, Églen Almeida, relata-
ram grande preocupação 
com o aumento ‘significa-
tivo’ dos casos de Covid-19 
no município. “Já inicia-

Secretária de Saúde, Andréa Silva, Juiz Djalma Gaspar Jr., prefeito Irani Barros, 
Promotor Esdras Vilas Boas (da direita para esquerda). Foto: Divulgação

VOLTA ÀS AULAS

ARAPOTI

Governo prorroga por mais 
dez dias toque de recolher

Paraná

O Governo do Estado 
decidiu prorrogar por 
mais dez dias as medidas 
que restringem a circula-
ção de pessoas no Para-
ná, além de prever outras 
ações de enfrentamento 
ao novo coronavírus. O 
decreto 6745/21 foi pu-
blicado nesta sexta-feira 
(29) e leva em conta a 
situação da pandemia e 
a capacidade de resposta 
do sistema de saúde esta-
dual.

As medidas entram 
em vigor na segunda-fei-
ra (01) e são válidas até o 
dia 10 de fevereiro, mas 
poderão ser prorrogadas 
de acordo com o cenário 
epidemiológico da Co-
vid-19, que avalia a taxa 
de reprodução do vírus 
e a capacidade de leitos 
de UTI exclusivos para o 
atendimento de pacien-
tes infectados.

O último boletim epi-
demiológico divulgado 
pela Secretaria de Esta-

do da Saúde mostra que 
a taxa média de ocupa-
ção das UTIs exclusivas 
para a Covid-19 está em 
82% em todo o Paraná. O 
decreto, porém, destaca 
que a expansão dos leitos 
está em seu último está-
gio, já que há faltas de 
recursos humanos, insu-
mos e de equipamentos 
no atual panorama.

Esta é a quarta atu-
alização das medidas 
de restrição, previstas 
inicialmente no decreto 
10.824, de 3 de dezembro 
de 2020. O texto institui 
proibição provisória de 
circulação em espaços e 
vias públicas, diariamen-
te, das 23h às 5h, com 
exceção dos serviços e 
atividades essenciais. Os 
estabelecimentos comer-
ciais também estão proi-
bidos de vender bebidas 
alcoólicas, em espaços 
públicos e privados, nes-

se mesmo horário.
Está proibida, ainda, 

a promoção de confra-
ternizações e eventos 
presenciais que causem 
aglomerações, com gru-
pos de mais de 25 pes-
soas, excluídas da con-
tagem crianças de até 
14 anos, com exceção 
dos eventos na modali-
dade de drive-in. Já as 
atividades religiosas de 
qualquer natureza deve-
rão observar as regras e 
exigências fixadas pela 
Secretaria de Estado da 
Saúde em ato normativo 
próprio.

A fiscalização do cum-
primento das medidas é 
de responsabilidade da 
Secretaria de Estado da 
Saúde, por meio da Vi-
gilância Sanitária, e da 
Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, por 
meio da Polícia Militar 
do Estado, em coopera-
ção com as guardas mu-
nicipais.

Decreto vale para todo o estado a partir de segunda-feira, 1º. Foto: Jose Fernando Ogura/AEN

MEDIDAS

mos algumas ações, como 
reforçar a orientação no 
comércio, e o aumento da 
fiscalização”, disse a Se-
cretária de Saúde. “Lem-
brando que é hora de ado-
tar medidas mais duras, 
pois no momento existem 
poucas vagas de leitos dis-
poníveis no Paraná para 
os casos mais graves”. O 
Prefeito Irani também 
disse que já estão sendo 
adquiridos placas e mate-
riais orientativos das ações 
municipais.

Representando a Ju-
diciário, participaram da 
reunião o Juiz de Direito, 
Djalma Aparecido Gaspar 
Junior, o Promotor de 
Justiça, Esdras Vilas Boas, 
o Delegado de Polícia, Gu-
mercindo Athayde, o Sar-
gento da Polícia Militar, 
Luiz Marcelo Maksimo, e 
o Presidente do Conselho 
Municipal de Seguran-
ça (CONSEG), Eduardo 

Chaowiche. Do Legislati-
vo, estiveram presentes, o 
Presidente da Casa, Edil-
son Corsini (DEM) e o ve-
reador Maicon Pot (SD).

Muitos pais estão an-
siosos por posicionamento 
da Prefeitura com relação 
à volta às aulas em Ara-
poti. O Prefeito Municipal 
Irani Barros anunciou que 
a Secretaria de Educação 
já está estudando como o 
retorno escolar será reali-
zado e que até o próximo 
fim de semana a Prefeitura 
estará publicando decre-
to com as regras a serem 
seguidas. A Chefe da Vi-
gilância, Églen Almeida, 
também reforçou que es-
tará acompanhando todo 
o processo, com monito-
ramento de toda equipe de 
trabalhadores da educa-
ção, professores, motoris-
tas e serviços gerais.
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Condomínio do Idoso de Jaguariaíva 
serve de exemplo na região

Projeto habitacional

Representantes da ci-
dade de Wenceslau Braz 
estiveram nesta sexta-fei-
ra (29) no município para 
conhecer o Condomínio 
do Idoso. Jaguariaíva é a 
primeira cidade do Paraná 
a implantar com sucesso 
o projeto no ano passado, 
através do Governo do Es-
tado em parceria com a Pre-
feitura Municipal.

Os visitantes, Oswaldo 
Pinto Ribeiro Filho (se-
cretário de Habitação), 
Claudete Pereira Costa 
(secretária de Assistência 
Social) e o vereador Rob-
son Vilela de Moura foram 
recepcionados por técnicos 
da Secretaria de Habitação 
e  Desenvolvimento So-
cial, entre eles a secretaria 
Cleia Valenga Sloboda, e 
também pelo secretário de 
Administração e Recursos 
Humanos, Josias Zacharow 
Pedroso, e o secretário de 
Comunicação Social, José 
Amilton Romão, que repre-
sentaram a prefeita Alcione 
Lemos na ocasião.

A secretária Cleia apre-
sentou o projeto aos visitan-
tes, informando que o con-
domínio, além da estrutura 
de 40 moradias para idosos 
e áreas de lazer e convivên-
cia, também vai oferecer em 
breve atendimento de saú-
de em espaço já reservado. 
Devido à pandemia ativida-

Projeto, pioneiro no Paraná, recebeu a visita de comitiva 
de Wenceslau Braz. Foto: Divulgação

Transporte escolar - Foto: Geraldo Bubniak

JAGUARIAÍVA

des recreativas ainda não 
estão funcionando na Área 
de Lazer, contudo elas fa-
zem parte da programação 
e devem ocorrer quando a 
pandemia de Covid-19 esti-
ver sob controle.

O secretário de Habita-
ção brazense disse que seu 
município estuda com a 
Cohapar  a possibilidade de 
aderir ao programa e que 
o grupo veio a Jaguariaíva 
para conhecer na prática o 
projeto e saber dos custos e 
contrapartidas de sua ma-
nutenção.  “Nós temos uma 
quantidade elevada de ido-
sos que precisam de mora-

dia ou que estão em estado 
de solidão, mas não querem 
ir para um asilo, por isso 
vislumbramos a possibi-
lidade de implantar um 
condomínio como este em 
nosso município”, comen-
tou. A visita finalizou com a 
passagem pelas 200 mora-
dias populares  do Portal do 
Sertão, que fica ao lado do 
Condomínio do Idoso.

Critérios - Atualmente, 
38 casas no Condomínio 
do Idoso estão ocupadas. 
Para se beneficiar o inte-
ressado deve ter a partir de 
60 anos, renda de um até 
seis salários mínimos, pos-

suir cadastro positivo, não 
ter imóvel e morar sozinho 
ou com cônjuge ou compa-
nheiro.

A casa pode ser usada 
até quando o idoso desejar, 
pagando uma contrapartida 
mensal de 15% de um salá-
rio-mínimo. Quando uma 
unidade é desocupada ela 
passa ao próximo idoso do 
cadastro habitacional do 
município que atender aos 
requisitos do projeto.  Mais 
informações podem ser ob-
tidas na Secretaria de Ha-
bitação e Desenvolvimento 
Social, situada na Cidade 
Alta.

Em planejamento para o 
início do ano letivo de 2021, 
a Secretaria de Estado da 
Educação e do Esporte dis-
ponibiliza aos pais, desde 
esta sexta-feira (29), o ter-
mo de compromisso com as 
medidas de prevenção sani-
tárias, para que manifestem 
o interesse da participação 
de seus filhos às aulas pre-
senciais e também visando 
otimizar a organização do 
transporte escolar.

O documento está dis-
ponível digitalmente no site 
da Secretaria e também em 
todas as mais de 2 mil es-
colas estaduais do Paraná. 
Pais e responsáveis podem 
optar por imprimir, preen-
cher, assinar e enviar o do-
cumento digitalizado para o 
e-mail da escola onde o filho 
está matriculado, levá-lo di-
retamente à instituição ou 
solicitá-lo presencialmente 
nas secretarias das escolas.

"É muito importante 
que os pais façam essa ma-
nifestação, principalmente 
para melhor organizar a 
questão do transporte jun-
to aos municípios", diz a 
diretora de Planejamento 
e Gestão Escola, Adriana 
Kampa.

PROTEÇÃO - A Se-
cretaria de Estado da Edu-
cação e do Esporte investiu 
R$ 5,96 milhões para com-
pra de materiais de prote-
ção para os mais de dois mil 
colégios da rede estadual. 
Entre os itens adquiridos, 
estão 21,8 mil galões de 
5 litros de álcool em gel, 
25,1 mil galões de 5 litros 
de álcool líquido 70%, 6,9 
mil termômetros, 31,7 mil 
dispensers e 16,3 mil maca-
cões para equipes de limpe-
za. Além disso, 2,1 milhões 
de máscaras de tecido serão 
entregues aos estudantes — 
duas para cada.

A primeira edição do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) digital co-
meça neste domingo (31). 
O exame será aplicado de 
forma piloto para um nú-
mero reduzido de partici-
pantes, mas já poderá ser 
usado para concorrer a va-
gas no ensino superior. Ao 
todo, estão inscritos 93 mil 
estudantes em 104 cida-
des. Embora seja feito pelo 
computador, os candida-
tos deverão ir até os locais 
de prova e, assim como no 
Enem impresso, levar ca-
neta esferográfica de cor 
preta.

Neste primeiro dia de 
aplicação, os participantes 
farão as provas de lingua-
gens, ciências humanas e 
redação. No segundo dia, 
que será no dia 7 de feverei-
ro, os candidatos farão as 
questões de matemática e 
ciências da natureza. O nú-
mero de questões objetivas 
(90 por dia), o tempo para 
fazer as prova e os horários 

de aplicação serão os mes-
mos do Enem impresso: 
cinco horas e meia no pri-
meiro dia e cinco horas no 
segundo. Os portões abrem 
às 11h30 e fecham às 13h 
(horário de Brasília).

A diferença é que a pro-
va será feita pelo computa-
dor. As questões objetivas 
serão todas marcadas na 
tela, e os participantes não 
precisarão preencher o car-
tão-resposta à mão. A reda-
ção, no entanto, será escri-
ta à mão, por isso a caneta 
esferográfica de tinta pre-
ta, fabricada em material 
transparente, é obrigatória. 
O tema e os textos motiva-
dores estarão na tela. A cor-
reção também será feita da 
mesma forma que o Enem 
impresso.

No segundo dia de exa-
me, a caneta também pode-
rá ser usada. Os participan-
tes receberão uma folha de 
rascunho para fazer os cál-
culos das provas de exatas à 
mão, caso desejem.

Educação disponibiliza termo 
aos pais para melhor 

organizar o transporte escolar

Primeira edição do 
Enem digital começa 

a ser aplicado 
neste domingo

Volta às aulas



FOLHA PARANAENSEJaguariaíva, 30 de janeiro de 2021 SAÚDE 07

Jaguariaíva confirma 
mais 25 casos do 

coronavírus nesta sexta

A SEMUS (Secretaria 
Municipal de Saúde) regis-
trou mais 25 pessoas diag-
nosticadas com a Covid-19 
nesta sexta-feira, 29. Os no-
vos confirmados elevam o 
total de casos no município, 
desde o início da pandemia, 
para 1.257. Até o momento 
a doença já fez 29 jagua-
riaivenses perderem a vida, 
enquanto 1.145 já se recupe-
raram.

De acordo com o bole-
tim epidemiológico desta 
sexta, existem 83 casos ati-
vos no momento, sendo que 
nove estão internados, com 
sintomas mais severos. Os 
demais, que apresentam 
sintomas mais leves, estão 
se recuperando em isola-
mento domiciliar em suas 
casas. 92 pacientes estão 
com suspeita de estarem in-
fectadas com o coronavírus 
e aguardam o resultado de 
exames laboratoriais.

JAGUARIAÍVA

Paraná distribui terceiro lote 
de vacinas contra a Covid-19

Pandemia

A Secretaria de Estado 
da Saúde distribuirá mais 
19.600 doses de vacinas con-
tra a Covid-19 nesta sexta-fei-
ra (29). Serão atendidos mu-
nicípios de sete Regionais da 
Saúde e o critério utilizado foi 
o de atendimento prioritário 
a profissionais que estão na 
linha de frente no combate à 
pandemia. O número é apro-
ximadamente a metade do 
último lote que chegou ao Pa-
raná, de 39.600 doses.

Com esse novo pacote, o 
objetivo é acelerar a imuni-
zação dos 303.026 profissio-
nais de saúde do Estado – o 
número anterior, de 272.817, 
foi corrigido pelo Ministério 
da Saúde no último sábado 
(23). Desses trabalhadores, 
segundo o último balanço 
de vacinados, 98.400 já re-
ceberam a primeira dose do 
imunizante, o que representa 
32,4% do total.

Serão atendidos os profis-
sionais da linha de frente do 
Hospital Regional de Guara-
queçaba e Hospital Regional 
do Litoral (1ª Regional de 
Saúde); Hospital Waldemar 
Monastier, Complexo Hospi-
talar do Trabalhador e equi-
pamentos de saúde de Curiti-
ba (2ª RS); Hospital Regional 
Walter Alberto Pecoits, em 
Francisco Beltrão (8ª RS); 
Hospital Municipal de Foz 
do Iguaçu (9ª RS); Hospital 
Metropolitano de Sarandi 
e Hospital Universitário de 
Maringá (15ª RS); unidades 
da região de Apucarana (16ª 
RS); e Santa Casa e Hospital 
Evangélico de Londrina (17ª 
RS).

A distribuição para a 
1ª RS e a 2ª RS acontecerá 
diretamente no Centro de 
Medicamentos do Paraná 
(Cemepar), em Curitiba, e as 
demais doses serão encami-
nhadas para o Interior com 
as aeronaves do Governo do 
Estado, nos mesmos moldes 
das últimas entregas. A dis-
tribuição atende a proporção 
de profissionais nesses locais 
e o comparativo em relação 
às doses já recebidas.

O imunizante é o Coro-
naVac, produzido pela far-
macêutica chinesa Sinovac 
em parceria com o Instituto 
Butantan, de São Paulo. As 

vacinas fazem parte do lote 
que chegou ao Estado na se-
gunda-feira (25) e integram 
o pacote envasado no Brasil, 
que teve uso emergencial 
autorizado pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) na última sexta-feira 
(22).

Essas doses compõem a 
terceira remessa de vacinas 
contra o coronavírus que 
chegou ao Paraná. No dia 18 
o Estado recebeu 265.600 
doses da CoronaVac. No dia 
23, outras 86.500 doses, 
desta vez do produto desen-
volvido pela Universidade 
de Oxford em parceria com 
o laboratório AstraZeneca e 
a Fiocruz. Com as 39.600 do 
terceiro lote, o Paraná chegou 
a 391.700 doses.

A diferença entre a Co-
ronaVac e a AstraZeneca é 
no prazo de aplicação entre 
uma dose e outra, pois ambas 
preveem duas imunizações. 
Enquanto a CoronaVac pede 
um intervalo de três semanas, 
a vacina de Oxford requer es-
paço de cerca de quatro me-
ses.

Assim, os lotes formados 
pelo imunizante da Sinovac 
foram divididos em duas par-
tes iguais, garantindo as duas 
doses para quem for receber. 
No caso da AstraZeneca será 
usada todas as vacinas para 
pessoas diferentes porque es-
tão previstas a chegada de no-
vas remessas ao Paraná neste 
intervalo de 120 dias. A quan-
tia distribuída até o momento 
será suficiente para proteger 
aproximadamente 238,8 mil 
paranaenses.

Segundo o Plano Esta-
dual de Vacinação contra a 
Covid-19, que segue a mes-
ma linha do Programa Na-
cional de Imunização (PNI) 
do Ministério da Saúde, na 
primeira etapa da vacinação 
são imunizados profissionais 
da saúde que atuam na linha 
de frente de atendimento aos 
doentes, os que aplicam as 
vacinas, pessoas com mais 
de 60 anos que residem em 
Instituições de Longa Perma-
nência para Idosos (ILPI) e os 

3º lote é composta pela vacina Coronovac. Foto: AEN/PR

TOTAL

PLANO

As 399 prefeituras do Paraná vacinaram 136.226 pes-
soas contra a Covid-19 até esta sexta-feira (29), o que 
representa 62,1% das 219.271 doses distribuídas pelo 
Governo do Estado até o momento. Os imunizantes foram 
aplicados em profissionais de saúde, pessoas em Institui-
ções de Longa Permanência para Idosos (ILPI), pessoas 
com deficiência severa e indígenas.

A conta leva em consideração as 132.771 doses da 
CoronaVac/Instituto Butantan – aproximadamente a me-
tade do primeiro lote 265.600 – e as 86.500 doses de-
senvolvidas pela Oxford/AstraZeneca/Fiocruz. A terceira 
remessa, com 19.600 doses da CoronaVac, começou a 
chegar em sete Regionais de Saúde apenas nesta sexta e 
não foram incluídas no cálculo.

O balanço foi divulgado pela Secretaria de Estado da 
Saúde a partir de um levantamento interno realizado com 
as regionais e os respectivos municípios. Nos próximos 
dias ele estará no sistema integrado do Ministério da Saú-
de, que ainda está indisponível, o Sistema de Informação 
do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI). O Data-
SUS, sistema macro no qual está o SI-PNI, desenvolveu 
um módulo especial para receber os dados de todos os 
estados e que contempla informações como registro de 
vacinados, público-alvo, origem e lote de vacinas.

De acordo com o levantamento, as 136.226 aplica-
ções foram divididas entre 119.911 profissionais de saú-
de, 7.067 indígenas, 136 pessoas com deficiência severa 
e 9.112 idosos asilados e profissionais cuidadores. São 
22.397 vacinas a mais do que o último boletim, divulgado 
nesta quinta-feira (28).

Os números representam 39,5% dos 303.026 profis-
sionais da saúde, 66,8% dos 10.565 indígenas e 74,6% 
dos idosos em ILPIs, levando em consideração apenas os 
asilados, e não os profissionais, que também estão sendo 
imunizados. Os dados são um comparativo com os núme-
ros divulgados no Plano Estadual de Vacinação contra a 
Covid-19 e a atualização na quantidade de profissionais 
de saúde (antes eram 272.817).

136,2 mil pessoas já foram 
vacinadas no Paraná

profissionais que atuam nos 
locais, população indígena, 
pessoas com deficiência seve-
ra e trabalhadores que atuam 
em unidades de saúde que 
atendem pacientes com sus-
peita ou confirmação da in-
fecção pelo novo coronavírus.

A definição de grupos 
prioritários seguiu critérios 
do Ministério da Saúde, como 
tempo de contato (ou exposi-
ção) com os pacientes infec-
tados pela Covid-19 e pessoas 
com maior risco de compli-
cações pela infecção causada 
pelo Sars-CoV-2.

Na sequência, o Estado 
planeja vacinar pessoas com 
80 anos ou acima desta ida-
de, pessoas entre 75 e 79 anos 

e assim sucessivamente, até 
aqueles que têm idade varian-
do entre 60 e 64 anos. Com a 
quantidade de doses disponi-
bilizadas, seguindo a ordena-
ção por grupos prioritários, a 
previsão é vacinar cerca de 4 
milhões de pessoas até maio 
de 2021. A vacinação ocorrerá 
de acordo com o recebimen-
to dos imunizantes, de forma 
gradual e escalonada.

O Paraná tem 1.850 salas 
de vacinação nos 399 muni-
cípios. A quantidade de lo-
cais varia em cada cidade de 
acordo com o tamanho da 
população. Os municípios são 
responsáveis pela gestão dos 
profissionais para aplicação 
das doses da vacina.

Arapoti registrou mais 
25 casos da Covid-19 

nesta sexta-feira

A Secretaria Municipal 
de Saúde atualizou o bole-
tim epidemiológico nesta 
sexta-feira, 29. Nas últimas 
24 horas foram confirmados 
mais 25 pacientes diagnos-
ticados com o coronavírus. 
Arapoti totaliza 1.1167 casos 
desde o início da pandemia. 
Deste total, 973 pessoas já 
estão recuperadas e 11 vie-
ram a óbito em decorrência 
de complicações da doença. 

O município tem hoje 
184 casos ativos da Co-
vid-19, o maior número 
desde o registro do primei-
ro infectado, em 31 de maio 
do ano passado. Destes, sete 
pacientes estão internados 
e os demais se recuperam 
em isolamento domiciliar. 
O balanço divulgado nesta 
sexta ainda mostra um nú-
mero elevado de suspeitos; 
149. Todos estão isolados 
e aguardam o resultado de 
exames laboratoriais.

ARAPOTI
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MEI cresce durante a 
pandemia; com 

recorde de desemprego, 
tendência deve se 
manter em 2021

Cursos Profissionalizantes 
preparam adolescentes e 

jovens para carreira profissional

BOLSAS DE ESTUDO E CURSOS 
GRATUITOS

Incentivo dos pais

Economia

De acordo com dados 
extraídos do Portal do 
Empreendedor, do Go-
verno Federal, quase 2 
milhões de brasileiros se 
tornaram microempre-
endedores individuais 
(MEI) em 2020, alcan-
çando um total de 11,3 
milhões de MEIs ativos 
em dezembro do mesmo 
ano. 

É um recorde que 
deve encontrar simila-
ridade em 2021. Dados 

divulgados pelo Institu-
to Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) 
nesta quinta-feira, 28 de 
janeiro, mostram que a 
taxa de desemprego no 
país atingiu 14,1% no 
trimestre de setembro 
a novembro de 2020, 
atingindo 14 milhões de 
pessoas. É a taxa mais 
alta para este trimestre 
desde o início da série 
histórica da pesquisa, 
em 2012.

A JUMPER PROFIS-
SÕES e IDIOMAS tem 
uma unidade em Jagua-
riaíva e uma em Arapo-
ti, oferecendo cerca de 
40 cursos profissionali-
zantes e inglês.

O diferencial da 
JUMPER está na ofer-
ta do FORMATEC, um 
projeto que engloba três 
áreas importantes e das 
quais todas as profissões 
e atividades necessitam, 

que são Administra-
ção, Informática e 
Inglês. 

O FORMATEC qua-
lifica o jovem para 
exercer atividades em 
qualquer carreira pro-

fissional que ele venha 
a escolher. Todos preci-
sam de conhecimentos 
e prática em atividades 
administrativas, em in-
formática e em um se-
gundo idioma.

A JUMPER também 
cumpre o seu papel so-
cial, com oferta de muitas 
bolsas de estudo e treina-

mentos gratuitos, além de 
inúmeros benefícios estu-
dantis para a qualificação 
dos jovens para o sucesso 

de seu futuro.
TURMA de ORA-

TÓRIA e VENDAS 
está com inscrições 

abertas. É totalmente 
gratuito. Só ligar e se 
inscrever: 43 3535-
7190.

Os pais de adolescentes e jovens de-
vem sempre valorizar o estudo e incenti-
var seus filhos ao estudo e, principalmen-
te, de cursos práticos e dinâmicos, de 
cujas aulas eles gostem e se interessam.  

JUMPER! Profissões e Idiomas, 
em Jaguariaíva, está no Jardim Ma-
tarazzo, Rua João Tracz, 162, mes-
mo prédio da Autoescola Ludwig e 
da Uninter. Telefone 43 3535-7190.  
E, em Arapoti, na Rua Moisés Lu-
pion, 214, ao lado da Uninter e pró-
ximo à Lotérica.

O chamado empre-
endedorismo por neces-
sidade - quando empre-
ender não é uma escolha 
planejada, e sim uma via 
compulsória - teve gran-
de impacto no aumento 
do número de novos mi-
croempreendedores no 
país. 

De acordo com o Se-
brae, um terço das for-
malizações de 2020 é de 
pessoas que começaram 
a empreender por neces-
sidade, e a crise gerada 
pela pandemia - com o 
desemprego como resul-
tado - impulsionou esse 
crescimento. 

“É um momento de 
grandes desafios e difi-
culdades, mas que pode 
abrir novos horizontes 
para os microempreen-
dedores. As mulheres 
foram muito mais afeta-
das na crise, mas tam-
bém têm grande chance 
de criarem seus próprios 

negócios agora”, pontua 
a consultora e fundado-
ra da GirlBoss Empre-
endedora, Tânia Gomes 
Luz. “A transformação 
profunda que a crise do 
coronavírus impôs para a 
sociedade fechou muitas 
portas, mas acabou ge-
rando novas demandas, 
sobretudo no meio digi-
tal. Habilidades pessoais 
que antes eram vistas 
como hobbies ou como 
atividades caseiras po-
dem ser a oportunidade 
de garantir a renda para 
muitos brasileiros”, res-
salta. 

É considerado MEI 
(Microempreendedor In-
dividual) aquele que pos-
sui um pequeno negócio 
que é gerido sozinho, 
ou que tem apenas um 
funcionário. Para se en-
quadrar nesta categoria, 
é necessário ter fatura-
mento máximo anual de 
R$ 81 mil.

MEI se tornou uma das soluções para contornar a crise 
na pandemia. Foto: Divulgação

Empreendedorismo por 
necessidade pode ser 

oportunidade

MECÂNICA DE MOTOS
ATENDENTE DE FARMÁCIA 
ATENDENTE DE CONSULTÓRIOS
ATENDENTE DE LABORATÓRIO
GESTÃO DE EMPRESAS
AUXILIAR SEGURANÇA TRABALHO
INFORMÁTICA MELHOR IDADE

CUIDADOR DE IDOSO
EXCEL
ORATÓRIA E VENDAS
Capacitação em ENFERMAGEM
MAQUIAGEM PROFISSIONAL
SOBRANCELHAS
MANICURE e PEDICURE

Dezenas de cursos, ofertados 
pela JUMPER - Exemplos
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Direito Vivo

FORD FECHA FÁBRICAS NO BRASIL

PR 092 - Edital publicado

O Fordismo é uma das técnicas de produção industrial concentrada em massa e linha de 
montagem muito cultuada pelas administrações de empresas.

A Ford iniciou a produção de carros no Brasil em 1919. 
Todavia em 2021, durante o atual Ministro da Economia, Presidente do Banco Central e Pre-

sidente, a Ford resolveu fechar todas as suas fábricas no Brasil.
Segundo a Presidência o motivo do fechamento seria o não subsídio fiscal às atividades da 

empresa.
Segundo a Fenabrave, o motivo do fechamento seria a falta de competitividade do setor au-

tomotivo no Brasil.
Contudo, pode ser que nenhuma das duas fontes esteja falando totalmente a verdade, pois a 

partir da extinção do programa INOVAR AUTO e o fim da restrição de importação de veículos do 
Mercosul, o que se viu foi o sucateamento da indústria nacional automobilística:

 https://g1.globo.com/carros/noticia/2019/03/19/brasil-e-mexico-assinam-
 acordo-de-livre-comercio-para-automoveis-e-autopecas.ghtml
 https://www.uol.com.br/carros/noticias/redacao/2017/12/27/inovar-auto-
	 programa-de-dilma-deixou-carro-brasileiro-15-mais-eficiente.htm
 (Fontes)
Pelo INOVAR AUTO o automóvel brasileiro ficou 15,4% mais eficiente e 8 fábricas montado-

ras de automóveis foram inauguradas no Brasil. Donde se tornou mais interessante a importação 
de veículos Ford oriundos do México ou Argentina, do que produzir estes mesmos veículos no 
Brasil. Prova disso é o fechamento da fábrica de automóveis Mercedes Benz no Brasil em janeiro 
de 2021.

Porém somente atribuir ao fim do inovar auto e ao fim de restrições de importação do Mer-
cosul o fechamento de fábricas de importação é ignorar diversas outras mazelas econômicas do 
Brasil. Dentre as quais está a projeção de déficit público pelos próximos 10 anos e também a pro-
jeção de pagamento deste déficit público por outros 10 anos. https://valor.globo.com/brasil/noti-
cia/2020/10/30/ministerio-da-economia-preve-superavit-primario-so-a-partir-de-2027.ghtml

Portanto, quanto a Presidência declarou recentemente que o Brasil era um país quebrado, 
talvez remotamente estivesse fazendo referência ao déficit público.

Por sinal, déficit público no Brasil é sinônimo de aumento de impostos sob a forma velada de 
“Reforma Tributária”, já que a eficiência administrativa e a necessária reforma administrativa é 
sempre deixada de lado: https://economia.uol.com.br/colunas/carla-araujo/2020/12/23/pers-
pectivas-2021-aumento-de-impostos-tributaristas-analistas.htm

O caminho da alta de impostos e de inflação gerada pela fraqueza da moeda nacional ante as 
baixas taxas de juros resultarão no empobrecimento do país, com redução do poder aquisitivo da 
população e aumento da concentração do poder econômico em grandes grupos. 

De sorte que traçado estas perspectivas de aumento de impostos, diminuição do poder aqui-
sitivo, concentração de renda, importação de veículos do mercosul sem imposto de importação 
e extinção do programa Inove Auto para redução de emissão de poluentes com diminuição do 
consumo de combustível, certamente a decisão da montadora de veículos Ford de fechar a sua 
fábrica no Brasil não pode ser criticada.

Realmente a inépcia do Governo Federal em reverter este quadro contrário a manutenção de 
investimentos estrangeiros e produção de veículos no país, torna absolutamente normal que uma 
montadora instalada no Brasil desde 1919 até 2021 venha a encerrar sua produção industrial no 
Brasil durante a atual Presidência da República. 

Preferiu-se andar de jet ski na praia do que cumprir as suas obrigações constitucionais de 
desenvolvimento sócio econômico do País, de dignidade da pessoa humana de 5.000 trabalha-
dores demitidos, de garantia do desenvolvimento nacional, de redução da desigualdade social e 
erradicação da pobreza.

Postagem do Secretário de Estado Sandro Alex, o Edital de licitação foi publicado hoje 
no Diário Oficial. 

"Publicado hoje no Diário Oficial mais uma licitação importante! Terceiras faixas na PR 
092, numa extensão de 127 km. Compromisso do gov @ratinho_junior com Norte Pioneiro. 
Valor de 51 milhões de reais."


