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Após pressão, Câmara altera projeto de lei 
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rematrículas em Jaguariaíva

Polícia prende mais um envolvido 
com roubo de tratores e fazendas

Arapoti recebe Reunião de Gestores 
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O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jaguariaíva (Sindserv) lutou para que as 
novas regras de aposentadoria e pensão não atingissem os atuais funcionários públicos
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Educação corporativa e transformação digital 
como alicerces da cultura cooperativa

Economia

Com o mundo passando por 
constantes transformações, é evi-
dente que identificar e aperfeiço-
ar as habilidades dos colaborado-
res traz vantagens competitivas 
para qualquer organização. Afi-
nal, o exercício das técnicas tem 
impacto direto na qualidade dos 
serviços prestados e dos produtos 
desenvolvidos.A educação corpo-
rativa tem sido fundamental para 
o sucesso de empresas de todos 
os tamanhos. Seja no trabalho 
remoto ou presencial, a prática 
ganha cada vez mais força no 
contexto da capacitação pessoal e 
profissional.

O mundo corporativo enten-
deu que oferecer bons salários e 
posições de destaque aos colabo-
radores não é mais o suficiente. É 
preciso ir além da questão finan-
ceira e estimular que a força de 
trabalhoestejaengajada e abrace 
os propósitos e objetivos das 
companhias.

Neste sentido, o Sicredi en-
controu na educação corporativa 
uma forma de ser uma organiza-
ção onde os colaboradores apren-
dem o tempo todo e se adaptam 
rapidamente a diversos con-
textos. Em um certo momento, 
diagnosticamos que era necessá-
rio potencializar nossa estraté-
gia de negócio por meio de uma 
aprendizagem contínua, escalá-
vel e relevante. Para isso, estamos 
construindo um novo modelo de 
aprendizagem corporativa focada 
no aprendiz. Dessa maneira, será 

possível promover maior sinergia 
entre as iniciativas nacionais, re-
gionais e locais, além de otimizar 
esforços das equipes, potenciali-
zando o aprendizado.

É importante dizer que, para 
alavancarmos a estratégia de ter 
um modelo de negócio que coloca 
o associado como figura central, 
é precisoincluir também nossos 
mais de 30 mil colaboradores-
no centro da nossa estratégia, já 
que somos uma empresa feita de 
pessoas para pessoas. Quando 
ouvimos todos em nossas deci-
sões, estamos valorizando suas 
percepções e aprimorando suas 
experiências no ambiente de tra-
balho. Consequentemente, essa 
valorização das pessoas propicia 
um ambiente com colaborado-
res maisfelizes e motivados para 
gerar melhores experiências e 
soluções mais aderentes a reali-
dade e necessidade dos nossos 
associados.

Um dos pilares do nosso 
Planejamento Estratégico é o de 
Pessoas Engajadas, onde temos 
como prioridade o desenvolvi-
mento de novas capacidades, 
carreiras e formas de trabalho, 
sempre com o olhar para termos 
equipes cada vez mais diversas e 
inclusivas.

Impulsionado pela evolu-
ção tecnológica que a instituição 

Tecnologia é aliada no 
engajamento de pessoas

iniciava, desde 2017 o Sicredi 
passou tambéma investir cons-
tantemente em transformação 
digital como forma de potenciali-
zar o pilar dePessoas Engajadas. 
Esse movimento passa princi-
palmente por um aculturamento 
às práticas ágeis, novos modelos 
de organização entre as equipes 
eumreforço da nossa essência co-
laborativa, que tem total sinergia 
com as formas de trabalho que 
esse mindset sugere.

Para potencializar o desen-
volvimento e capacitação dos 
talentos, foram implementados 
cursos livres para o aprimora-
mento não só de habilidades 
técnicas, mas também pessoais, 
contribuindo para um jeito de 
trabalhar mais dinâmico, cola-

borativo e que dá voz às pesso-
as.A plataforma Sicredi Apren-
de é uma das fontes de sucesso 
desse modelo. Trata-se de uma 
ferramenta intuitiva, interativa 
e 100% online que intensifica o 
aprendizado dos colaboradores, 
além de incentivar o protagonis-
mo de cada um nesse processo. 
Hoje, cerca de 66% do nosso 
quadro de colaboradores acessa a 
plataforma mensalmente, resul-
tando uma média mensal de mais 
de 22 mil acessos únicos.Para 
nós, o uso da tecnologia aliando 
projetos de formação técnica com 
ações humanizadas reflete os di-
ferenciais do cooperativismo tan-
to para os colaboradores quanto 
na sociedade.

A ideia é que o modelo de 
aprendizagem do Sicredi evolua 
cada vez mais, para que os co-
laboradores atuem conectados 
com os nossos objetivos e estra-
tégia, promovendo a geração de 
resultados sustentáveis. Para 
isso, temos apoiado e incenti-
vado que as equipes busquem 
novos conhecimentos alinhados 
aos seus interesses e se desen-
volvam acolhendo os próprios 
erros como parte do processo de 
aprendizagem.

Além das mais de 20 trilhas 
de formação, compostas por cur-
sos e materiais de apoio, há ain-

daaproximadamente 30 cursos 
avulsos voltados aos mais diver-
sos temas de autodesenvolvi-
mento, para livre consumo de to-
dos os colaboradores.Soma-se a 
esses os cursos e outras soluções 
e aprendizagem voltadas ao ne-
gócio,compondoum catálogo de 
aproximadamente1.200 cursos.
Entendemos que este é um dos 
meios para reforçar a cultura co-
operativa, investir no bem-estar 
e saúde emocional das pessoas, 
além contribuir para que todos 
se sintam envolvidos e capaci-
tadosao mindset ágil que busca-
mos. Nelas, trabalhamos ainda 
características como autonomia 
com responsabilidade, com a 
qual os próprios colaboradores 
organizam suas jornadas – desde 
registro de horáriosa férias, sem 
validação com gestores; lideran-
ça situacional, onde todos po-
dem gerir temas e fazer com que 
avancem nos fóruns de decisão 
da organização – independente 
de cargos ou tempo de empresa; 
e adaptabilidade, já que estamos 
também transformando proces-
sos, tornando-os mais intuitivos, 
compartilhados e eficazes. 

Nosso crescimento como 
instituição e o aumento no en-
gajamento dos colaboradores, 
amparado pela revolução digi-
tal e as iniciativas de educação 
corporativa, refletem a força e 
atualidade da nossa essência 
cooperativista, da nossa solidez 
de mais de 115anos de história. 

Alinhado a tudo isso, neste ano, 
decidimos adotar a metodologia 
do Great Place to Work (GPTW) 
para nossa pesquisa de clima or-
ganizacional, por sua relevância 
e compatibilidade com o merca-
do. Com ela, conseguimos ter a 
percepção sobre a qualidade do 
nosso ambiente e trabalho, além 
de entender melhor o sentimento 
das equipes.

A pesquisa foi realizada 
com mais de 30 mil colaborado-
res e recebemos uma das mais 
importantes certificações como 
marca empregadora. Atingi-
mos um Índice de Confiança de 
88%, que demonstra os nossos 
esforços em tornar o Sicredi um 
excelente lugar para se trabalhar, 
em qualquer região do país.Essa 
certificação, com esse alto índice, 
demonstra que estamos no cami-
nho certo e somos gratos por ter-
mos pessoas felizes e engajadas 
conosco todos os dias.

Enquanto instituição finan-
ceira cooperativa, somos feitos 
de pessoas e temos comopropó-
sito construir juntos uma socie-
dade mais próspera.Mesmo em 
cenários mais sensíveis como a 
pandemia, os colaboradores se-
guiram tendo nossa atenção. Se-
guimos construindo um ambien-
te atrativo, que faz as pessoas se 
sentirem à vontade, mobilizadas 
e engajadas, que gera conexão, 
vínculo com o nosso propósito, 
vontade de ir além e fazer a dife-
rença.

Qualidade do 
ambiente de trabalho

Rodrigo Wegener é 
Superintendente de Gestão 

de Pessoas no Sicredi
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Câmara acata pedido de 
servidores e altera projeto de lei

Rede municipal de ensino realiza 
matrículas e rematrículas neste mês

Abertas inscrições para o Curso de 
Informações Sobre Atrativos Turísticos

Política Educação

Turismo

Após o presidente do 
Sindserv (Sindicato dos Ser-
vidores Públicos Municipais 
de Jaguariaíva), Eliel Men-
des dos Santos Sales Vieira, 
protocolar um abaixo-assi-
nado na Câmara Municipal 
contra alterações no regime 
de aposentadoria e pensão 
propostos nos projetos de 
lei nº 70/2021 e 71/2021, os 
vereadores decidiram aca-
tar as reivindicações pro-
postas pelos servidores. As 
matérias estão tramitando 
no legislativo e devem en-
trar na pauta de votação na 
próxima semana.

Dos pouco mais de 1.100 
servidores efetivos, 684 as-
sinaram a petição de manei-
ra física ou virtual, indican-
do uma adesão de mais de 
60% do funcionalismo pú-
blico. Eles são contrários a 
mudanças na idade da apo-
sentadoria para os atuais 
servidores que passaria de 
60 anos para 65 para os ho-
mens e de 55 para 62 anos 
para as mulheres. Além dis-
so, questionam também a 
redução do valor da pensão 
por morte que passaria dos 
atuais 100% dos vencimen-
tos a apenas 50%.

“Nós somos a favor da 
aprovação da lei, mas desde 
que ela não seja aprovada 
retroativamente, atingin-
do os atuais servidores. O 
antigo texto penalizava os 
funcionários que trabalham 
há anos e que estariam a 
pouco tempo de aposentar. 

A administração muni-
cipal, através da Secretaria 
Municipal de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer 
(SMECEL), informa que 
estarão abertas, entre 17 e 
22 de novembro, as rema-
trículas na rede municipal 
de ensino. Já as matrícu-
las para novos alunos e os 
que fizeram o pré-cadastro, 
ocorrem entre 23 e 26 de 
novembro.

Para a renovação de 
matrícula os documentos 
necessários são cópia de 
talão de luz e declaração de 
vacina, ambos atualizados. 
Já os pais ou responsáveis 
que fizeram em outubro, 
via internet, o pré-cadastro 
de intenção de matrícula de 
crianças de 4 e 5 anos de-
verão comparecer nas ins-
tituições definidas no pré-
-cadastro, para confirmar a 
matrícula.

Para as novas matrículas 
e confirmação do pré-cadas-
tro, além desses dois itens, 
os pais ou responsáveis de-

A Prefeitura em parceria 
com o SENAC oferece mais 
uma capacitação na área 
de turismo: o Curso de In-
formações Sobre Atrativos 
Turísticos. Interessados em 
participar têm até o dia 16 
de novembro para fazer sua 
inscrição na Sala do Empre-
endedor.

Destinado para quem 
trabalha no comércio, ho-
téis, restaurantes, cafés, 
bares, receptivos turísticos, 
o curso aborda conceitos de 
turismo, história e geografia 
local, atrativos turísticos, 
locais religiosos, infraestru-

No caso das mulheres, ten-
do que esperar mais sete 
anos” explicou o presidente 
do Sindserv. Os servidores 
também repudiaram a re-
dução pela metade do valor 
da pensão.

O Sindserv foi favorável 
aos ajustes na previdência 
municipal como a mudan-
ça na alíquota de 11% para 
14%, a previdência comple-
mentar para servidores que 
recebem acima do teto de 
R$ 6 mil e defende as mu-
danças das regras para os 
novos concursados, porém 
entende ser injusta a atual 
proposta que está em vias 
de ser votada na Câmara. 
“No caso de novos funcio-

Presidente do Sindserv entregou abaixo-assinado contra os 
projetos no último mês de outubro. Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

JAGUARIAÍVA JAGUARIAÍVA

ARAPOTI

nários efetivos, entendemos 
ser justo, pois eles já se ins-
crevem no concurso com o 
edital especificando as no-
vas regras de aposentadoria 
e pensão” falou Eliel.

“Os vereadores acata-
ram as duas alterações so-
licitadas. Com isso, para os 
servidores efetivos atuais, 
continuará vigorando a lei 
atual, já para os futuros 
que entrarem via concurso 
ficará valendo a nova regra 
que será aprovada” explicou 
Eliel. Ele enalteceu a união 
da classe para repudiar a 
proposta que, na visão de-
les, dificultava o acesso à 
aposentadoria, aumentan-
do o tempo de contribuição 
e trabalho e diminuindo o 
valor dos benefícios e ame-
aça a existência da seguri-
dade social (aposentadoria, 
benefícios da assistência 
social).

As propostas desrespei-
tavam não só à categoria, 
mas também cada jagua-
riaivense que merece um 
serviço público de qualida-
de, com servidores valori-
zados e com devidas condi-
ções de trabalho” concluiu o 
presidente do sindicato.

vem apresentar cópia de sua 
carteira de identidade – RG 
e CPF (Cadastro Pessoa Fí-
sica). Se a matrícula for em 
Cemei, será necessária uma 
declaração de trabalho em 
empresa ou como autôno-
mo.

Do aluno, para as re-
matrículas serão pedidas 
cópias de certidão de nas-
cimento, RG e CPF (caso 
tenha), declaração de vaci-
na, comprovante de bene-
ficiário do Programa Bolsa 

Família (se possuir) e do 
cartão SUS. Para alunos de 
Cemei’s, que irão ingressar 
na Educação Infantil – In-
fantil V, será preciso ainda 
declaração de matrícula e 
freqüência.

Aqueles que forem se 
matricular em turma da 
Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA) precisarão de 
cópia da certidão de nas-
cimento ou da certidão de 
casamento ou da carteira de 
identidade (RG).

Foto: Divulgação

tura básica, equipamentos e 
serviços turísticos da locali-
dade, e comunicação oral.

O curso tem uma sema-
na de duração. As aulas co-
meçam no dia 22 de novem-
bro e serão realizadas das 
19h às 22h. Para se inscre-
ver é necessário documento 
de identidade, CPF e com-
provante de residência.

Dúvidas podem ser es-

clarecidas pelo telefone (43) 
3512-3039 ou WhatsApp 
(43) 9 9874-2141.

Serviço - A Sala do Em-
preendedor de Arapoti está 
localizada junto à Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo, no Centro 
Administrativo Municipal 
(antigo Inpacenter), e fun-
ciona das 08h às 11h30 e 
das 13h às 17h30, na sala 11.
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Usuários do SUS são convocados para 
atualização de cadastro em Jaguariaíva

Saúde

A Secretaria Municipal 
de Saúde (SEMUS), reto-
mou nesta segunda-feira, 
08, a campanha para atuali-
zação do cadastro do Siste-
ma Único de Saúde (SUS). 
Durante os próximos me-
ses, as equipes atualizarão 
os dados dos usuários no 
Sistema de Informatização 
do SUS.

Segundo informações 
da SEMUS, a atualização 
cadastral é uma determina-
ção do Ministério da Saúde, 
que estabeleceu um novo 
modelo de financiamento 
de custeio da Atenção pri-
mária à Saúde no âmbito 
do SUS, Programa Previne 
Brasil, por meio da altera-
ção da Portaria de Conso-
lidação número 6/GM/MS, 
de 28 de setembro de 2017. 
Ou seja, o atendimento a 
este chamado de recadas-
tramento é essencial para 
viabilizar todos os atendi-

mentos em Saúde no muni-
cípio, inclusive aplicação de 
doses de vacinas de qual-
quer tipo.

Mesmo para quem não 
utiliza os serviços do SUS 
para atendimentos clínicos 
é recomendável a atuali-
zação de cadastro e vincu-
lação à equipe de saúde. A 
SEMUS esclarece que o re-
gistro auxiliará o Ministério 
da Saúde a reconhecer a po-
pulação de cada município, 

além de facilitar o acesso ao 
atendimento, caso o muní-
cipe precise de algum servi-
ço do SUS, como as vacinas.

Nos meses seguintes, 
os agentes comunitários 
de saúde farão visitas re-
sidenciais para verificação 
do cadastramento dos usu-
ários, quando deverão ser 
fornecidos dados pessoais 
e de saúde, o que permitirá 
a identificação da pessoa no 
sistema.

Foto: Divulgação

Como se cadastrar
A atualização dos 

cadastros será feita na 
Semus (das 8h às 12h e 
das 13h30 às 17h30), Ci-
dade Alta, e na Unidade 
Básica de Saúde Dr. Do-
mingos Cunha (das 8h 
às 12h e das 13h às 21h), 
no Santa Cecília. É preci-
so apresentar documento 
original com foto, CPF e 
comprovante de residên-
cia no nome do usuário, 
cônjuge ou responsável. 
O título de eleitor de Ja-
guariaíva poderá  ser soli-
citado para comprovação 
de residência. A Semus 
informa que vai contar 
com jovens aprendizes 
supervisionados para esta 
ação, não sobrecarregan-
do assim os profissionais 
das unidades com esta 
força-tarefa.

Assessoria de Comu-
nicação
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Indústria paranaense avança 13,3% e fica 
entre os três melhores resultados do País

GDEC conquista 
2º Lugar no Festival 

de Dança de Joinville

Arapoti recebe Reunião de 
Gestores Municipais de 

Turismo dos Campos Gerais

EstadualArtes

Turismo

A produção industrial 
do Paraná foi a terceira que 
mais cresceu no País, com 
avanço de 13,3% entre ja-
neiro e setembro, na com-
paração com os primeiros 
nove meses do ano passa-
do. Dos 15 locais analisa-
dos pelo IBGE, apenas dez 
aumentaram a produção 
industrial no acumulado 
do ano, sendo que a indús-
tria nacional avançou 7,5% 
no período. O Paraná ficou 
atrás apenas de Santa Ca-
tarina (18,1%) e de Minas 
Gerais (14,%).

Já no acumulado de 12 
meses, os dois estados do 
Sul foram destaque, com 
Santa Catarina na liderança 
com o aumento de 16,4%. 
Além disso, o Paraná foi 
um dos poucos estados 
com avanço na atividade 
industrial especificamente 
em setembro de 2021, ante 
o mesmo mês do ano pas-
sado. O crescimento da in-
dústria paranaense no pe-
ríodo foi de 0,9%, superado 
apenas pelo Rio de Janeiro 
(5,3%), Minas Gerais (5%) e 
Santa Catarina (1,5%). Ape-
nas os quatro estados apre-
sentaram resultado positivo 
no período, sendo que, no 
País, a produção industrial 
recuou 3,9%.

Assim como a maioria 
das regiões pesquisadas 
pelo IBGE, houve queda na 

produção paranaense entre 
agosto e setembro deste 
ano, com redução de 0,4%, 
mesmo resultado da média 
nacional.

SETORES - O aumen-
to da indústria no Paraná 
no acumulado do ano foi 
puxado pela fabricação de 
máquinas e equipamen-
tos, que teve evolução de 
73,1% nos primeiros nove 
meses na comparação com 
o mesmo período de 2020. 
É seguida pela produção de 
veículos automotores, rebo-
ques e carrocerias (44,3%) 
e de produtos de madeira 
(33,8%).

Também avançaram a 
fabricação de produtos de 
metal, exceto máquinas e 
equipamentos (30%); pro-
dução de minerais não me-
tálicos (20,1%); máquinas, 

aparelhos e materiais elétri-
cos (12,6%); móveis (8,8%); 
bebidas (7,7%); produtos de 
borracha e de material não 
plástico (6,1%); outros pro-
dutos químicos (6%) e de 
coque, produtos derivados 
do petróleo e biocombus-
tíveis (0,6%). Houve retro-
cesso na indústria de pro-
dutos alimentícios (-6,3) e 
de celulose, papel e produ-
tos de papel (-1,7%).

No acumulado dos últi-
mos 12 meses, aumentaram 
a produção as fábricas de 
máquinas e equipamentos 
(61,7%); produtos de me-
tal, não incluindo máquinas 
e equipamentos (33,7%); 
produtos de madeira (32%); 
veículos automotores, rebo-
ques e carrocerias (26,2%); 
produção de minerais não 
metálicos (22,2%); má-

ARAPOTI

ARAPOTI

ARAPOTI

Motorista atropelou ciclista, deixou 
passageiro para prestar socorro e fugiu

Policial

Na tarde desta terça-fei-
ra, 09, Manuel do Rosário 
Rodrigues, 56 anos, morreu 
após ser atropelado enquanto 
atravessava a Avenida Roma-
na Carneiro Kluppel no bairro 
Vila dos Funcionários com sua 
bicicleta. Ele foi atingido por 
um veículo que supostamente 
estaria trafegando em veloci-
dade acima do permitido para 
a via.

Após a colisão, o motorista 
teria deixado o passageiro para 
prestar socorro e se retirou 

O Grupo de Dança Expres-
são Corporal (GDEC) conquis-
tou o 2º Lugar no Festival de 
Dança de Joinville, o maior do 
mundo. Contando com cerca de 
40 bailarinos, dos quais 19 par-
ticiparam do Festival, o GDEC 
foi o único grupo de dança do 
Paraná a participar da mostra 
competitiva.

Como explica o coreógra-
fo e bailarino Everton Rocha, 
participar no palco competitivo 
era um sonho dos membros do 
grupo, que vinha tentando isso 
há 10 anos. “Foi surreal, pois 
ao sonho realizado somou-se 
a conquista desse 2º Lugar”, 
exalta.

História – Everton conta 
que o grupo começou como um 
sonho de três alunos de uma 
escola estadual. Após esse perí-
odo, cada um seguiu um rumo 

diferente, foi fazer faculdade, 
mas sentiam falta de algo e re-
solveram reunir algumas pes-
soas que gostavam de dançar e 
assim o grupo cresceu.

“Hoje temos bailarinos de 
todas as classes sociais, sempre 
atendendo crianças e adoles-
centes. Em alguns anos chega-
mos a ter mais de 80 bailarinos 
de todas as categorias”, destaca.

GDEC - O grupo iniciou 
seus trabalhos em 2011, parti-
cipando de competições e mos-
tras de dança, destacando-se na 
categoria de danças populares, 
que Everton destaca como o 
“forte do grupo”.

O GDEC conquistou o 4º 
Lugar no Prêmio de Desterro, 
em 2019. O 3º lugar no Passo 
de Arte – festival internacio-
nal, em 2017. “Somo o grupo 
de danças populares de maior 
destaque da região dos Campos 
Gerais”, exalta.

O município recebeu a 
Reunião de Gestores Munici-
pais de Turismo dos Campos 
Gerais. Intermediado pela 
Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico e 
Turismo, o encontro contou 
com a participação de gestores 
de Turismo dos municípios de 
Ponta Grossa, Sengés, Castro, 
Piraí do Sul e Telêmaco Borba.

A programação do evento 
teve visitas à atrativos locais 
como receptivo com  café co-
lonial em propriedade de pro-
dutores rurais, visita a atrativo 
natural (Cachoeira da Capeli-
nha no Rio das Cinzas), visita 
a atrativo histórico cultural 
(Museu do Imigrante Holan-
dês) e atrativo religioso (Igre-
jinha de São João Batista). 

Também estiveram pre-
sentes representantes da 
ADETUR CAMPOS GERAIS,  
instância de governança re-
gional: Wagnilda Alves Minasi 
(presidente da Adetur), Karen 
Kobilarz (responsável técni-
ca), e José Carlos da Fonseca 
(Zeca da Fazenda Cercado 
Grande) também da Diretoria 
da ADETUR. 

Representaram Arapoti na 
recepção do evento a secretá-
ria de Desenvolvimento Eco-
nômico e Turismo Luana Gou-
larte, o chefe de Divisão de 
Indústria e Comércio Clayton 
Garcia. Além disso, também 
participaram representantes 
do COMTUR, dos Agentes 
de Informações Turísticas do 
Município e representantes de 
Receptivos Turísticos do Mu-
nicípio.

do local do acidente. Manuel 
não resistiu aos ferimentos e 
acabou falecendo. A Policia 
Militar (PM) foi acionada e 

prestou o atendimento com os 
soldados Cunha e Ferraz, iso-
lando o local. Conforme relato 
de testemunhas, o ciclista foi 

Foto: Divulgação
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quinas, aparelhos e mate-
riais elétricos (14,8%); e 
de móveis (11,1%); bebidas 
(9,5%); produtos de borra-
cha e de material não plás-
tico (8,3%); coque, produ-
tos derivados do petróleo e 
biocombustíveis (3,9%); e 
outros produtos químicos 
(2,6%). A queda foi na pro-
dução de produtos alimen-
tícios (-2,6%) e de celulose, 
papel e produtos de papel 
(-1,7%).

Já na comparação de 
setembro deste ano com 
setembro de 2020, houve 
avanço na fabricação de 
máquinas e equipamentos 
(35,9%); outros produtos 
químicos (7,1%); produção 
de minerais não metálicos 
(6,6%); produtos de madei-
ra (4,2%); produtos de me-
tal, não incluindo máquinas 
e equipamentos (11,7%).

Não houve variação na 
indústria automotiva de um 
ano a outro, enquanto que 
foram observadas quedas 
no período nas indústrias 
de móveis (-20,6%); pro-
dutos de borracha e de ma-
terial não plástico (-8,8%); 
produtos alimentícios 
(-6,8%); bebidas (-5,2%); 
máquinas, aparelhos e ma-
teriais elétricos (-4,6%); ce-
lulose, papel e produtos de 
papel (-2%); e coque, pro-
dutos derivados do petróleo 
e biocombustíveis (-0,4%).

atravessar a via e não percebeu 
a vinda do automóvel, mesmo 
sendo alertado por populares 
que presenciaram a colisão 
fatal.

Equipes do SAMU e da 
Polícia Civil também estive-
ram presentes. O corpo da 
vítima foi encaminhado ao 
IML (Instituto Médico Legal) 
de Ponta Grossa por volta das 
20h. O condutor já foi parcial-
mente identificado pelas teste-
munhas e o caso está nas mãos 
dos investigadores da Polícia 
Civil que esperam localizar o 
indivíduo nas próximas horas.
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Lojas CEM é a melhor do Brasil pela quarta vez
Negócios

A rede comercial de mó-
veis e de eletrodomésticos 
Lojas CEMacaba de con-
quistar, pela quarta vez, o 
Prêmio Valor 1000, como 
a melhor empresa de varejo 
do Brasil. O ranking, cuida-
dosamente elaborado pelo 
jornal Valor Econômico, da 
Globo, classifica as 1000 
maiores empresas brasilei-
ras de todos os setores eco-
nômicos e aponta as campe-
ãs de cada setor, mediante 
critérios homologados pela 
Faculdade de Administra-
ção de São Paulo da Funda-
ção Getúlio Vargas e análi-
ses da Serasa Experian.

A vitória das Lojas CEM 
deu-se, não pelo seu fatura-

mento ou lucro, mas pelo 
melhor desempenho da 
empresa em todas as áreas. 
A publicação anual estuda 
cuidadosamente os balan-
ços apresentados pelas em-
presas, comparando o de-
sempenho das companhias. 
A edição deste ano tem por 
base os balanços de 2020, 
ano do início da pandemia 
de covid-19. Nessa ocasião, 
as Lojas CEM, que ainda 
não vendem pela internet, 
permaneceram por cerca de 
70 dias com todas as suas fi-
liais fechadas em razão das 
medidas de combate ao co-
ronavírus.

Mesmo assim, a rede 
manteve todos os seus mais 

de 11 mil funcionários em-
pregados, continuou pagan-
do a todos (inclusive seus 
fornecedores) rigorosamen-
te em dia, deu tranquilida-
de aos clientes, abolindo os 
juros sobre as prestações 
vencidas no período de fe-
chamento das lojas e seguiu 
ampliando seu Centro de 
Distribuição, construindo e 
inaugurando novas filiais.  
Com essas medidas, que 
bem demonstram a força 
da empresa, as Lojas CEM 
mantiveram índices de fa-
turamento e de rentabilida-
de equivalentes ao do ano 
anterior e garantiram mais 
uma vez a conquista do prê-
mio, que já tinham vencido 

por três vezes em anos an-
teriores: em 2005, 2012 e 
2013.

Em 2021, as Lojas CEM 
continuam crescendo ainda 
mais, inaugurando novas 
filiais. A empresa, que está 
finalizando as obras de seu 
Depósito 2, recentemente 
abriu duas filiais na cidade 
de Campinas e inaugurou 
sua segunda loja na cidade 
de Limeira. No próximo dia 
25, a rede inaugura mais 
uma filial no Rio de Janei-
ro, no município de Miguel 
Pereira, com a presença do 
Governador do Estado, Sr. 
Cláudio Castro.

Em cada cidade onde se 
instalam, as Lojas CEM ge-

Polícia prende envolvido com roubo 
de tratores e fazendas da região

Quadrilha desmantelada

A Polícia Civil, com o 
apoio da Polícia Militar 
(PM), prendeu nesta terça-
-feira, 09, um homem de 30 
anos acusado pelos crimes 
de roubo a fazendas e de 

tratores agrícolas pratica-
dos em Arapoti e região. O 
rapaz era investigado por 
integrar uma quadrilha que 
vinha realizando esse tipo 
de crime nos últimos meses.

De acordo com a Polícia, 
no mês de agosto deste ano, 
ele e seus comparsas teriam 
feito uma família refém na 
cidade de Jaguariaíva e, 
além de vários pertences, 

Critérios do Prêmio Valor 1000

ram cerca de 40 empregos 
diretos, contribuem com o 
desenvolvimento elevando 
a arrecadação de impostos, 
fortalecem o comércio local 
e oferecem novas opções de 
consumo à população. Além 

dos preços baixos, o credi-
ário é próprio, pelo tradi-
cional “Carnezinho”, feito e 
aprovado nas filiais da rede, 
sem taxas de abertura de 
crédito, emissão de boletos 
ou anuidade.

Para definir as empre-
sas campeãs de cada um 
dos 26 setores da economia, 
foram analisados oito crité-
rios: Receita Líquida, Mar-
gem Ebitda, Rentabilidade, 
Margem da Atividade, Li-
quidez Corrente, Giro do 
Ativo, Cobertura de Juros 
e Crescimento Sustentável.

Veja, abaixo, a classi-
ficação final do setor de 
Comércio Varejista, consi-
derando a pontuação obti-
da pelas empresas nos oito 
critérios. Alguns dos gran-
des varejistas, como Casas 
Bahia, por exemplo, não 
aparecem entre os dez pri-
meiros.

ainda teriam roubado dois 
tratores, os quais foram re-
cuperados logo em seguida; 
um deles em Arapoti e outro 
já na cidade de Carlópolis. 

Além disso, o criminoso 
é investigado na cidade de 
Arapoti por crimes da mes-
ma modalidade. "No último 
fim de semana, ele nova-
mente praticou um furto de 
uma moto em Jaguariaíva, 
mas foi rapidamente iden-
tificado pelos investigado-
res através de diligências e 
de análises das câmeras de 
monitoramento das imedia-
ções. A motocicleta foi recu-
perada na cidade de Arapo-
ti" explicou o investigador 
Ângelo Simões.

Recentemente, um dos 
comparsas dele acabou 
morto em confronto arma-

do com policiais da região. 
No entanto, o rapaz agora 
preso, assim que percebeu 
que teve seu veículo inter-
ceptado pelos investigado-
res, tratou logo de descer 

do carro e deitar-se no chão, 
evitando confronto. Ele foi 
preso e encaminhado para 
o Departamento Penitenci-
ário, onde permanece à dis-
posição da Justiça.


