www.folhapr.com.br

|

Folha Paranaense

|

folha@folhapr.com.br

|

Redator: Diego Fernandes Soares

|

FOLHA PARANAENSE
Jaguariaíva, 20 de março de 2021 • Ano XXI • Edição 493

Tel.: (43) 3535.3142

O Jornal dos
Campos Gerais e
Norte Pioneiro
R$ 2,00

Licitação das terceiras faixas da
PR-092 segue para fase de habilitação
DER abriu nesta sexta-feira,19, os
envelopes com as propostas de
duas empresas para a licitação das
obras de recuperação da rodovia
PR-092 entre Jaguariaíva e Santo
Antônio da Platina
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Entre já para a
Faculdade!
Vestibular FatiFajar com inscrições
e matrículas abertas
Inscreva-se agora no vestibular e garanta
100% de desconto na taxa de matrícula!
https://fatifajar.com.br/vestibular
Aproveite esta oportunidade e prepare-se para
as mudanças com a melhor: Faça FATIFAJAR!
Para mais informações, entre em
contato pelos telefone: (43) 3535 2869.
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Direito Vivo
Dr. Aluisio Pires de Oliveira
contato@ piresadvogados.adv.br

O DESMONTE DOS CORREIOS
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos tem passado nos últimos anos por uma
precarização dos serviços.
No começo foram as greves, atrasando as entregas.
Depois veio o aumento de taxas de serviços.
Atualmente em 2020 e 2021 as cartas oficiais passaram a deixar de ser entregues, sendo devolvidas com informação ‘não procuradas’.
Também entre 2020 e 2021 o sistema operacional dos correios sofreu ataque externo
e parou de funcionar.
Para piorar, em algumas agências o horário de funcionamento dos correios foi reduzido para apenas 2h30min por dia.
Também se tornou comum os funcionários do correio trabalharem sem as condições
mínimas necessárias, inclusive com veículos malcuidados e equipamentos de apoio desatualizados, com pouca motivação.
A título de exemplo, a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3)
condenou a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor R$ 15.000,00 a um empresário de Araçatuba/SP, por
falha na entrega de uma carta de citação para defesa em reclamação trabalhista.
Segundo o relator, ficou comprovada a falha na prestação do serviço, tornando-se civilmente responsável pelos danos causados com entrega fora do prazo ou endereço diverso
da correspondência.
No caso da Reclamação Trabalhista, em sede de embargos à execução, o Reclamado
comprovou a entrega da carta de citação em endereço errado.
O relator considerou: “O extravio é fato incontroverso, conforme se verifica nos documentos acostados, a entrega foi realizada em endereço diverso do autor e entregue a
terceiro sem qualquer vínculo com a parte”.
A sentença condenatória da empresa pública determinou o pagamento de indenização
de danos morais no valor de R$ 15 mil reais pelos Correios, fixando juros de mora a contar
do evento danoso e a correção monetária partir da decisão de primeiro grau.
Ou seja, observa-se que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos era uma empresa pública respeitável e prestava bons serviços durante os anos de ditadura, mas que
atualmente passa por um processo sistemático de precarização, preparando-se para ser
privatizada a preço vil e com depredação do patrimônio público.
A fim de que no futuro os serviços sejam remunerados com valores astronômicos e não
haja qualquer transparência na destinação dos valores arrecadados na privatização e nas
taxas pagas pelos usuários.
Tal como ocorreu em muitas privatizações de empresas públicas durante o Governo
do Presidente Fernando Henrique Cardoso do PSDB, tal como demonstrado exemplificativamente na atual OI Brasil Telecom (Antiga Telebrás e Telepar, Telesp, Telesc e etc) e na
obra literária “Privatização Tucana.

Jaguariaíva, 20 de março de 2021

Segurança

Polícia Civil prende responsável
por furtos em Jaguariaíva
JAGUARIAÍVA
Um homem de 30 anos
foi preso nesta sexta-feira,
19, acusado pela prática de
diversos furtos ocorridos
no município nos últimos
dias. Ele confessou a autoria dos delitos e foi encaminhado à Cadeia Pública de
Jaguariaíva.
Conforme relatou o
delegado, Derick Moura
Jorge, nos últimos dias
a cidade foi assolada por
uma série de crimes patrimoniais. "Com base neste
cenário, a equipe de investigações da Delegacia da
Polícia Civil de Jaguariaíva
diligenciou, tendo identificado um dos autores destes
crimes, um homem de 30
anos de idade, residente
no bairro conhecido como
Pedrinha" disse o delegado.
Segundo ele, um dos
crimes praticados pelo acusado ocorreu no último dia
1° de março. Na ocasião, o
homem arrombou a porta
de uma residência e subtraiu diversos bens do seu
interior. De posse destas
informações, o delegado da
comarca representou pela
prisão preventiva do suspeito.
O pedido da Polícia foi

acatado pelo Poder Judiciário que emitiu o mandado de prisão, cumprido na
manhã desta sexta-feira. O
homem confessou a auto-

ria dos crimes e foi encaminhado à Cadeia Pública
local, onde permanece à
disposição do Poder Judiciário.

GERAL

Jaguariaíva, 20 de março de 2021
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Infraestrutura
Licitação de terceiras faixas da PR-092
segue para fase de habilitação
O Departamento de
Estradas de Rodagem do
Paraná (DER/PR) abriu
nesta sexta-feira, 19, os
envelopes com os documentos de habilitação das
empresas que disputam
a execução das terceiras
faixas da rodovia PR-092,
entre Jaguariaíva e Santo
Antônio da Platina, abrangendo a região dos Campos
Gerais ao Norte Pioneiro.
Dois consórcios e duas
empresas foram classificados para esta etapa da licitação. A obra vai ampliar
a segurança da rodovia,
além da capacidade de tráfego. As propostas de preço variam entre R$ 39,9
milhões e R$ 44,8 milhões.
Será declarada vencedora a empresa que apresentar a menor proposta e
tiver a documentação habilitada, com esse resultado
sendo publicado em diário
oficial e no portal Compras
Paraná nos próximos dias.
A publicação do resultado também dá início
a um prazo de cinco dias
úteis para apresentação de
recursos, seguido de outros cinco dias úteis para
contrarrazões, caso haja
recurso.

Obras
Dezesseis
segmentos
considerados críticos da
PR-092 vão receber as terceiras faixas em um total
de 15,44 quilômetros. São
locais com rampas ascendentes, onde são registrados mais acidentes devido
a ultrapassagens, e afun-

Trecho urbano da PR-092 em Arapoti. Foto: Divulgação

damento de trilho de roda
devido à aceleração e frenagem dos veículos.
Nestes locais, as obras
incluem a reciclagem da
base do pavimento com
a incorporação de revestimento asfáltico com espuma asfáltica e cimento
com adição de brita, seguida pela aplicação de geogrelha de poliéster e uma
camada de Concreto Asfáltico Usinado a Quente
(CAUQ) polimerizado.
Também será reforçada
a sinalização, com soluções
que incluem a adequação
e implantação de placas,
faixas, tachões, defensas
metálicas,
atenuadores
de impacto, faixa em alto
relevo e melhorias de delineamento de curvas. E
para melhorar a drenagem
destes segmentos, serão
substituídos os dispositivos existentes e implantadas novas sarjetas de corte
para evitar o acúmulo de
água na pista. A previsão
para concluir a obra é de

360 dias corridos, após assinatura da ordem de serviço.
A obra integra o novo
Programa de Revitalização da Segurança Viária
do DER/PR, que realizará iniciativas semelhantes
em outras duas rodovias:
na PRC-280, de Palmas a
Marmeleiro e em União da
Vitória, um investimento
de R$ 35 milhões; e na PR323, entre Doutor Camargo e Iporã, um investimento de R$ 91,5 milhões.
Ao todo serão destinados R$ 177,6 milhões ao
programa, que conta com
recursos do financiamento
de R$ 1,6 bilhão do Banco
do Brasil e Caixa Econômica Federal, a iniciativa
Avança Paraná, e também
com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio
do Programa Estratégico
de Infraestrutura e Logística de Transportes do
Paraná, para as obras na
PRC-280.

Covid-19
Idosos de 76 e 77 anos serão vacinados
nesta segunda e terça em Arapoti
ARAPOTI
A Prefeitura Municipal
informou que o próximo
grupo a ser vacinado contra
a COVID-19 serão os idosos de 76 e 77 anos. A vacina será realizada no antigo
Posto Central, ao lado do
CEO, das 08h30 às 11h30 e
das 13h às 16h30.
Para evitar aglomerações foi estabelecido o
seguinte calendário; Segunda-feira, 22 de março:
Idosos de 77 anos.Terça-feira, 23 de março: Idosos de
76 anos.Familiares dos idosos acamados devem entrar
em contato com a Unidade
Básica de Saúde (UBS) mais
próxima de sua moradia
para solicitar que a vacina
seja aplicada em sua residência.
Idosos não cadastrados

devem fazer o cadastramento na UBS mais próxima. O
procedimento pode ser feito
por familiar, sendo necessário nome completo, data
de nascimento, CPF e endereço da pessoa que será
vacinada.
Lembrando que idosos
com 78 ou mais anos que

ainda não receberam a vacina podem comparecer
ao local de vacinação em
qualquer das datas acima
listadas. Idosos não cadastrados e com idades de 76
e 77 anos podem se dirigir
diretamente ao posto de vacinação respeitando o dia a
eles destinados.
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Sicredi alcança marca de 5 milhões de associados
O Sicredi, instituição
financeira cooperativa pioneira do segmento no Brasil, ultrapassou neste mês a
marca de 5 milhões de associados. Com um modelo de
gestão que valoriza a participação dos associados, os
quais têm direito a voto nas
decisões da sua cooperativa
e participação nos resultados, hoje o Sicredi está presente em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal.
Desta forma, a instituição contribui para a expansão do cooperativismo de
crédito no Brasil, segmento surgido em 1902 com a
fundação da cooperativa
Sicredi Pioneira RS, e que
já conta com mais de 11 milhões de adeptos no Brasil,
segundo o Banco Central.
Atualmente as mais de 800
cooperativas de crédito
existentes no país estão presentes em aproximadamente metade dos municípios
brasileiros. Somente o Sicredi está presente em quase 1,5 mil municípios sendo
que em mais de 200 deles, é
a única instituição financeira fisicamente presente.
“Enquanto segmento,
temos ainda um grande espaço no Sistema Financeiro
Nacional para conquistar
e acreditamos que o crescimento da nossa base de
associados, além de contribuir para a expansão do
cooperativismo de crédito,

também está em sintonia
com a nossa premissa de
estarmos próximos aos associados, compreendendo
a realidade de cada região
para poder disponibilizar as
soluções mais adequadas”,
explica Manfred Alfonso
Dasenbrock, presidente do
Conselho de Administração
do Sicredi (SicrediPar), da
Central Sicredi PR/SP/RJ
e integrante do Conselho
Mundial das Cooperativas
de Crédito (WOCCU).
O impacto positivo da
atuação das cooperativas
de crédito nas regiões onde

atuam acontece não somente em função dos produtos
e serviços financeiros, mas
também pelo envolvimento com a comunidade por
meio de iniciativas de viés
social. O estudo “Benefícios
Econômicos do Cooperativismo de Crédito na Economia Brasileira”, realizado pela Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas
(Fipe) e que avaliou dados
econômicos de todas as cidades brasileiras com e sem
cooperativas de crédito entre 1994 e 2017, cruzando
com informações do IBGE,

chegou à conclusão de que,
em média, o cooperativismo
de crédito incrementa o PIB
per capita dos municípios
em 5,6%, cria 6,2% mais
vagas de trabalho formal,
além de aumentar o número
de estabelecimentos comerciais em 15,7%, estimulando, portando, o empreendedorismo local.
“As cooperativas de
crédito são, efetivamente, das pessoas que fazem
parte dela e é por isso que
suas ações são naturalmente voltadas para o benefício daquela comunidade.

Vale destacar também que
nossa atuação vai além da
contribuição por meio da
oferta de produtos e serviços financeiros, pois a partir
de iniciativas de conexão
com as comunidades locais
e programas sociais com
foco em educação, visamos
promover impacto positivo e gerar prosperidade de
forma sustentável na sociedade”, complementa Dasenbock.

Expansão Nacional
Além da presença em
cidades interioranas e com

forte atuação no agronegócio, o Sicredi vem investindo na abrangência nacional, incluindo grandes
centros urbanos. Em 2017,
a instituição se expandiu
para as regiões Norte e
Nordeste do Brasil e inaugurou a primeira agência
na cidade de São Paulo,
localizada na Avenida Paulista. Um ano depois, em
2018, foi inaugurada a primeira agência no Distrito
Federal e, em 2019, em
Minas Gerais. Em 2020,o
Sicredi marcou sua chegada a Manaus, no Amazonas, e, já neste ano, em
Macapá, no Amapá.
Em fevereiro, a instituição chegou à marca de
2 mil agências no Brasil e
pretende inaugurar mais
de 250 novas agências ainda em 2021, com um investimento superior a R$
200 milhões, incluindo a
chegada ao Espírito Santo
e Roraima. Vale destacar
que, no ano passado,foram
inauguradas 150 unidades,
com destaque para expansão em outras cidades de
estados como São Paulo,
Minas Gerais, Goiás e Paraíba.O crescimento da
base de associados tem se
refletido também na concessão de crédito da instituição, que em fevereiro
deste ano ultrapassou a
marca de R$ 100 bilhões
em carteira.

