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Rio Sul Eletro Móveis agora 
também em Piraquara

A produção industrial para-
naense teve crescimento de 20% 
entre janeiro e maio de 2021, na 
comparação com os primeiros 
cinco meses do ano passado, 
o quinto melhor resultado do 
País. É o que mostra a Pesquisa 
Industrial Mensal, divulgada na 
quinta-feira (8) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia Estatísti-
ca (IBGE). No Brasil, a média de 
crescimento no período foi de 
13,1%.  Pág. 07

Indústria do PR avança
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Audiência Pública de 
Revisão do Plano Diretor 
Municipal

Avenida São Sebastião, 
115, Quatro Barras
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Pinhais ganha mais uma
Escola em Tempo Integral

Paraná terá mais de 60 Salas do 
Empreendedor para facilitar a abertura
de pequenos negócios Pág. 07

Pág. 03



FACE DA NOTÍCIA02 29/06 a 28/07/2021

41 99771-4445 Jornalista Responsável: 
Jane Rita Lentcsh - DRT PR 9996

facedanoticia.com.br  
redacao@facedanoticia.com.br  
comercial@facedanoticia.com.br

Os artigos assinados não expressam necessariamente a opinião do jornal, sendo de responsabilidade de seus autores. O jornal não se 
responsabiliza pelo conteúdo publicitário dos anúncios veiculados. O veículo se reserva, ainda, o direito de publicar ou não as colaborações.

LV Comunicação Integrada LTDA – ME
CNPJ 16.613.493/0001-75

Valdir Lentcsh

Anuncie: comercial@facedanoticia.com.br
facedanoticia.com.br

A imobiliária Inova Mais, 
recém inaugurada em Quatro 
Barras,  apresenta-se como uma 
nova e diferenciada opção para 
atuar em toda a região,  desen-
volvendo serviços diferenciados 
tanto na gestão de imóveis 
como em todos trabalhos com-
plementares de assessoria am-
biental tais como: licenciamen-
tos, autorizações ambientais, 
serviços florestais, entre outros. 
    Segundo a administradora 
Juliana Rocha, a empresa busca 
atender com máxima qualida-
de e compromisso os clientes, 
utilizando de empatia, bus-
cando a solução integrada dos 
problemas para a implantação 
de empreendimentos imobili-
ários, solução de questões de 
ordem fundiária, incorporação e 
administração de condomínios 
ou mesmo a oferta na venda, 
opções de compra ou locação 
de imóveis em toda a região 
metropolitana e litoral. Desta 
forma a empresa busca Inovar 
para a realização de negócios 
pautados nos princípios da sus-
tentabilidade.

Nos dias 07 a 09 de junho, 
a Prefeitura de Piraquara, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico – 
Departamento de Turismo, em 
parceria com o SENAR – Serviço 
Nacional de Aprendizagem Ru-
ral, realizou o curso “Turismo 
Rural Básico – analisando as 
oportunidades de negócios”.

Foi assinado na quarta-feira (16), pela vice-prefeita Belenice 
Koffek Buff Rotini, a ordem de serviço para o início da obra de 
construção da quadra coberta da Escola Municipal Antônio José 
de Carvalho, no bairro Timbú Velho.

A obra beneficiará 346 alunos das turmas de 1º ao 5º ano 
do ensino fundamental. O espaço compreende uma área cons-
truída de 274,89 m² e servirá para a prática das atividades de 
educação física e culturais desenvolvidas na escola.

O investimento da obra perfaz um total de R$ 169.971,64 
(cento e sessenta e nove mil, novecentos e setenta e um Reais e 
sessenta e quatro Centavos), com recursos próprios do Município 
e da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de 
Obras Públicas (SEDU).

Participaram da cerimônia de assinatura da ordem de 
serviços a vice-prefeita Belenice Koffek Buff Rotini, o secretário 
da Administração, Finanças e Planejamento Jeanderson Tell 
Souza de Oliveira, o secretário de Esporte Lazer e Turismo Helton 
Colere a secretária da Educação Simone Ferrarini de Souza Millek, 
a diretora pedagógica Luciane Nowotny, a diretora da Escola 
Municipal Antônio José de Carvalho Débora Schmidt Ceccon e 
a diretora do Colégio Estadual Timbu  Velho Silvelena Rocha 
Ferreira. Também estiveram presentes na cerimônia, alguns 
pais de alunos da escola.

O evento com carga horária 
de 24h, direcionado a trabalha-
dores e produtores rurais, foi divi-
do em aulas teóricas e de campo. 
A atividade presencial, respeitou 
todas as medidas sanitárias de 
prevenção ao coronavírus. A 
formação teve como objetivo 
analisar as oportunidades de 
negócios e as limitações para 

trabalhar com o Turismo Rural, 
considerando todas as dificulda-
des que existem na área.

A característica básica da 
capacitação é de agregar valor à 
propriedade rural e aos produtos 
e culturas da região, aliados 
às habilidades e vocações do 
produtor rural e sua família. No 
decorrer do ano, novos cursos 

serão oferecidos com intuito de 
gerar mais oportunidades de 
negócios, fomentando o turismo 
rural de Piraquara.

SERVIÇO:
Secretaria Municipal de De-

senvolvimento Econômico
Departamento de Turismo: 

(41) 3590-3321

Inaugurada nova imobiliária na região 
O empreendimento apresenta serviços diferenciados no mercado

de assessoria imobiliária e ambiental

Prefeitura de Piraquara e SENAR 
realizam curso de Turismo Rural

Escola Municipal Antônio 
José de Carvalho em 
Campina Grande do Sul 
terá quadra coberta
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A Rio Sul Eletro Móveis inau-
gurou sua mais nova loja, desta 
vez na Rua Getúlio Valgas, 894 
no Centro de Piraquara. “Com 
muita alegria estamos inaugu-
rando nossa loja em Piraquara, 
cidade que conheço muito bem, 
próspera em pleno desenvolvi-
mento. Essa inauguração faz 
parte do plano de expansão da 
empresa nas cidades da Região 
Metropolitana. Até o final deste 
ano estaremos inaugurando 
uma loja em Pinhais e quem 
sabe mais uma unidade aqui 
em Piraquara”, conta o empre-
sário Rene Alexandro Vaz. 

Ofertas de Inaugu-
ração - Com uma extensa 

A Prefeitura de Curitiba entregou a obra da trincheira da Rua Ge-
neral Mário Tourinho, onde a via cruza com a Avenida Nossa Senhora 
Aparecida, no bairro Seminário, na terça-feira (15/6). A nova estrutura 
viária traz melhoria da mobilidade urbana na região, incluindo acen-
tuado benefício para o transporte coletivo.

A trincheira eliminou interferências de tráfego num trecho por 
onde chegam a circular 62 mil veículos por dia e que serve de itinerário 
para dez linhas de ônibus, que transportam até 168 mil passageiros 
por dia.

A obra diminui os conflitos viários, com impacto positivo no tempo 
de deslocamento. São duas faixas de rodagem em cada sentido e o 
fluxo no cruzamento Mário Tourinho/Av. Nossa Senhora da Luz passa 

A fim de incentivar a prática 
esportiva e engajado numa 
importante causa social, evento 
mobiliza participantes de vários 
Estados e cidades, com provas de 
5, 10, 21 e 42 km

    O Desafio Virtual Supere-
-se Portal, realizado nos dias 4 
e 11 de julho, movimentou mais 
de 350 participantes nas provas 
de corrida, caminhada e pedal 
de 5, 10, 21 e 42 km. 

Do total de participantes, 
cerca de 200 vieram correr no 
percurso Portal a Portal, na 
Estrada da Graciosa, em Quatro 

Rio Sul Eletro Móveis agora 
também em Piraquara

linha de móveis e eletrodomés-
ticos para toda a casa, a Rio Sul 
Eletro Móveis está com promo-
ção especial de inauguração em 
toda a loja.

Sobre a Rio Sul
Eletro Móveis
Fundada em 31 de agosto 

de 2007, a Rio Sul Eletro Móveis 
conta atualmente com seis lojas: 
a matriz em Rio Branco do Sul e 
filiais em Itaperuçu, Cerro Azul, 
Almirante Tamandaré, Campina 
Grande do Sul e a partir de ago-
ra também em Piraquara. Toda 
rede conta atualmente com 60 
colaboradores diretos.

Da Redação/Fotos: Face da 
Notícia

Barras, nos dois dias de prova. A 
participação se deu em horários 
específicos e em grupos de 6 a 
7 pessoas, para evitar qualquer 
tipo de aglomeração.

Os demais participantes 
encararam o desafio em seus 
locais habituais de treino, regis-
trando o percurso por aplicativo 
e enviando aos organizadores. 
Pessoas de cidades do Paraná, 
Santa Catarina, São Paulo e Rio 
de Janeiro aderiram às provas. 

  O objetivo do evento, 
organizado pelo Grupo Forças 
Especiais, com o apoio da Pre-

feitura de Quatro Barras, através 
da Secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude, foi incentivar a 
prática esportiva, de forma 
segura, e também auxiliar em 
uma importante causa social.

Parte do valor arrecadado 
com as inscrições do desafio 
será agora revertida para a 
compra de cadeiras de corrida 
adaptadas para os alunos da 
Escola Especial Joanna Vala-
che, em Quatro Barras, onde 
já existe um projeto esportivo 
desenvolvido com crianças e 
jovens. (Foto: SCSQB)

Mais de 350 pessoas 
participam do Desafio Virtual 
Supere-Se Portal

Trincheira da Mário Tourinho melhora trânsito e mobilidade 
em trecho movimentado da capital

a ser feito sem semáforo.
Dez linhas de ônibus da capital são diretamente beneficiadas, com 

ganho de tempo de viagem de cerca de cinco minutos por trajeto, de 
acordo com estimativa da Urbanização de Curitiba (Urbs). 

Trata-se da primeira grande obra do Novo Inter 2. O projeto finan-
ciado pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) faz parte 
do Programa de Aceleração Econômica (PAC) Mobilidade Urbana de 
Curitiba e trará melhoria da infraestrutrura viária e de equipamentos, 
ampliando a velocidade operacional e a capacidade de transporte dos 
atuais 155 mil passageiros para 181 mil passageiros (em duas linhas, 
Interbairros 2 e Inter 2).

A construção da trincheira foi financiada pelo governo federal, 

com os recursos sendo repassados pela Caixa Econômica Federal. O 
investimento total foi de cerca de R$ 15 milhões.

Inovador, o método construtivo utilizou 918 estacas metálicas na 
estrutura da trincheira, formando as paredes laterais da obra, que em 
seu interior ganhou 290 metros de pavimento de concreto. As peças 
de concreto aparente receberam pintura com resina antipichação.

A iluminação e a drenagem também ganharam reforço. São 96 no-
vas luminárias de vapor metálico na área externa e mais dez projetores 
de LED para a parte interna da trincheira. E, sob a Rua General Mário 
Tourinho, foram implantados 1.493 metros de tubulação com diâmetro 
variando de 40 centímetros a 1 metro de diâmetro para compor novas 
galerias de águas pluviais. (Foto: Daniel Castellano / SMCS)
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Pinhais 
ganha mais 
uma Escola 
em Tempo 
Integral

A Galeria das Quatro Estações, no Jardim Botânico, agora conta 
com um café-escola do Serviço Nacional de Aprendizagem Comer-
cial do Paraná (Senac-PR). O espaço foi entregue oficialmente na 
quarta-feira (7) pelo prefeito Rafael Greca e pelo vice-governador 
do Paraná e presidente da Fecomércio, Darci Piana. A data também 
marca a comemoração dos 74 anos do Senac-PR.

O café-escola Senac Jardim Botânico funciona todos os dias, das 
10h às 18h. É o terceiro da modalidade em Curitiba. Os dois primeiros 
ficam no Paço da Liberdade, na Praça Generoso Marques, e no Bel-
vedere do São Francisco, patrimônio restaurado pela Prefeitura na 
Praça João Cândido. “O Senac faz aniversário de 74 anos servindo a 
comunidade curitibana, paranaense, brasileira e internacional com 
a transformação deste espaço botânico também em um espaço de 
cultura e de lazer”, disse o prefeito acompanhado da primeira-dama 
Margarita Sansone.

O presidente da Fecomércio agradeceu à Prefeitura por mais 
uma oportunidade de parceria. “Unimos o útil, que é o ensino e 
o serviço de qualidade do Senac, ao agradável, que é estar neste 
lugar maravilhoso, um dos principais pontos turísticos da cidade”, 
comemorou Piana.

O café fica próximo de uma das entradas da Galeria das Quatro 
Estações, pouco antes das salas que serão voltadas a atividades de 
jardinagem no pós-pandemia.

Quatro Estações
A antiga estrutura de metal atrás da famosa estufa do Jardim 

Botânico de Curitiba deu lugar à Galeria das Quatro Estações, onde 
fica o mais novo café-escola da cidade. Ao longo dos 112 metros de 
extensão do arco, há ainda canteiros com flores e estátuas alusivas 
às estações do ano – primavera, verão, outono e inverno – espaços 
de estar, além de apoio para futuras aulas de jardinagem e botânica.

Com 430 painéis instalados na cobertura, são gerados pela gale-
ria 140mil kwh de energia, o que é equivalente a 75% do consumo 
total do Jardim Botânico, um dos cartões postais mais famosos e pon-
to turístico mais visitado da cidade.  (Foto: Daniel Castellano / SMCS)

Jardim Botânico ganha 
café-escola do Senac

Mais uma Escola Municipal em tempo integral passa a funcionar 
em Pinhais, e esta é a primeira no bairro Weissópolis. O ato simbólico 
da entrega do novo prédio da Escola Severino Massignan aconteceu 
na manhã desta segunda-feira (28) e reuniu somente a prefeita 
Marli Paulino, a vice-prefeita, Rosa Maria, a secretária de Educação, 
Andrea Franceschini, a diretora Neila Maria Araújo da Silva. “Pena 
que este ato simbólico não pode ser aberto para o público, pois esta 
é uma conquista para toda a nossa população mas, logo a nossa 
comunidade poderá usufruir desse novo espaço. Quando as aulas 
retornarem esta será a sétima unidade que atenderá em tempo 
integral e a primeira no bairro Weissópolis. Mesmo com a crise e a 
pandemia, Pinhais não parou e fico muito feliz em ver todo o capricho 
desse novo espaço. A nossa população merece sempre o melhor”, 
destaca a prefeita de Pinhais, Marli Paulino.

A vice-prefeita Rosa Maria lembra que o currículo das escolas 
dessa modalidade é referência. A secretária Andrea destacou, no 
ato, que agora as crianças terão uma unidade em tempo integral 
na sua própria comunidade, e que o novo espaço atenderá mais de 
150 crianças. Já a diretora Neila falou que está ansiosa pelo retorno 
das aulas e que este é um grande presente para a comunidade.

O novo bloco da Escola Municipal Severino Massignan tem 
oito salas e outras dependências, como banheiros e elevador. Esta 
unidade soma as outras seis unidades que contam com o Ensino 
em Tempo Integral, as outras são: Anísio Teixeira e Antonio Alceu 
Zielonka, no Atuba; Antonio Andrade (Maria Antonieta); Cândido 
Portinari (Jardim Claudia); Poty Lazzarotto Aroldo de Freitas, no 
bairro Emiliano Perneta. A modalidade tempo integral iniciou em 
Pinhais no ano de 2009 como projeto piloto no Centro Municipal de 
Educação Infantil (CMEI) Monteiro Lobato. (Foto: Roberto Dziura_Jr)
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O Paraná terá mais 60 Salas 
do Empreendedor nos próximos 
meses. Parceria do Sebrae com 
a Associação dos Municípios do 
Paraná e articulação do Gover-
no do Estado, as salas serão 
instaladas em 60 municípios, 
completando uma rede de 242 
espaços para atendimento de 
pequenos e microempreende-
dores já existentes.  

O anúncio foi feito em reu-
nião com a presença do chefe 
da Casa Civil, Guto Silva; do 
superintendente do Sebrae/PR, 
Vitor Tioqueta; do presidente 
da AMP e prefeito de Jesuítas, 
Júnior Weiller, e do coordenador 
de Negócios Institucionais do 
Sebrae/PR, Vinicius Milani. 

A Sala do Empreendedor 
é um local de atendimento 
das prefeituras para facilitar a 
abertura, regularização e baixa 
de empresa e de serviços exclu-
sivos aos Microempreendedores 
Individuais (MEI). O objetivo é 
apoiar e orientar a formalização 
dos pequenos negócios. 

Com as novas unidades, a 
salas chegam a 235 municípios 
paranaenses. Alguns, como 
Curitiba, têm mais de uma. A pre-
visão é alcançar todas as cidades 
do Estado até o final de 2022. 
“Esta é uma iniciativa impor-
tante e corajosa por acontecer 
neste momento tão complexo 
que estamos vivendo”, disse o 
chefe da Casa Civil, Guto Silva. 

O relatório mensal do De-
partamento de Economia Rural 
(Deral), da Secretaria de Estado 
da Agricultura e do Abasteci-
mento, aponta que o Paraná 
deve produzir 38 milhões de 
toneladas de grãos na safra 
2020/21, em uma área de 10,4 
milhões de hectares. Esse volu-
me de produção representa 8% 
menos do que o produzido na 
safra 2019/2020, em uma área 
3% maior.

Os números divulgados na 
quinta-feira (24) mostram os efeitos 
da longa estiagem no Paraná, com 
perdas significativas na segunda 
safra de feijão e na produção de 
milho safrinha, fundamental para 

abastecer o mercado de proteínas 
animais e para o cumprimento 
dos contratos internacionais. “A 
redução, no caso do feijão, se deve 
ao frio, às geadas, e principalmente 
à falta de chuva quando o grão 
mais precisava para o seu desenvol-
vimento”, explica o chefe do Deral, 
Salatiel Turra.

O secretário estadual da 
Agricultura e do Abastecimento, 
Norberto Ortigara, explica que 
as perdas na cultura do milho 
não ocorreram somente no Pa-
raná, mas também em estados 
como Mato Grosso, Goiás, Mato 
Grosso do Sul e Minas Gerais. “O 
Brasil, infelizmente, teve uma 
perda significativa da produção 

de milho safrinha, quase com-
prometendo o abastecimento 
e exigindo das indústrias mais 
dinheiro para bancar o custo, 
mas especialmente viabilizando 
até a importação de milho para 
o suprimento interno”, diz.

Por outro lado, destaca-se 
o reajuste positivo da área de 
trigo no Paraná. “Se o clima 
favorecer, o plantio pode ser 
um pouco maior do que se 
imaginava. Isso pode garantir, 
junto com o Rio Grande do Sul, 
onde a área também cresce, um 
suprimento interno um pouco 
maior, cooperando assim para a 
redução das importações”, diz o 
secretário. (AEN)

Paraná terá mais de 60 Salas 
do Empreendedor para facilitar a 
abertura de pequenos negócios

“Ninguém poderia imaginar que 
a pandemia da Covid-19 seria tão 
longa, e ela também é desigual 
do ponto de vista humano, 
social e econômico. Tem setores 
que estão conseguindo passar 
por ela sem problemas, mas 
os pequenos negócios foram 
fortemente afetados”. 

O chefe da Casa Civil des-
tacou ações que estão sendo 
realizadas pela administração 
estadual para gerar empregos 
e ajudar os municípios e os 
empreendedores impactados 
pela crise sanitária e econômica. 
Ele citou a dilação do ICMS, par-
celamento do IPVA, redução da 
carga de juros para tomada de 
empréstimos, sem necessidade 

de apresentar certidão negativa, 
e o auxílio emergencial de R$ 80 
milhões destinados a 124.960 mi-
croempresas e MEIs. “O Governo, 
o Sebrae e as prefeituras não 
estão parados. E isso é impor-
tante destacar. O governador 
Ratinho Junior sempre diz que a 
retomada econômica, na prática, 
significa emprego para a nossa 
população”, afirmou. 

OTIMISMO – Guto Silva 
afirmou que o governo está 
otimista na retomada econômica 
com a ampliação da vacinação. 
“A expectativa é que a partir de 
agosto a gente possa avançar a 
economia. E esses instrumentos 
de apoio, como a Sala do Empre-

endedor, serão fantásticos para 
dar suporte aos micro e pequenos 
empresários”, acrescentou. 

 O plano de expansão 
do número de salas no Paraná 
também segue esse otimismo. 
Mais empresas estão sendo aber-
tas por pessoas que perderam o 
emprego durante a pandemia e o 
objetivo é fortalecê-las. Segundo 
o superintendente do Sebrae/PR, 
Vitor Tioqueta, no ano passado 
os MEIs representaram 70% das 
empresas abertas.  

NEGÓCIOS E
EMPREGOS – As novas 

Salas do Empreendedor que 
estão sendo instaladas no Paraná 
vão trazer uma facilidade a mais a 

esse segmento. Além do formato 
presencial também estão sendo 
preparadas para o atendimento 
virtual. “As salas vão funcionar 
24 horas por dia, em todos os dias 
da semana”, informou Tioqueta. 

Para o presidente da AMP, 
toda essa estrutura de apoio 
vai beneficiar diretamente os 
municípios, principalmente os 
pequenos, com mais negócios 
e empregos sendo gerados nas 
cidades. “O Paraná é o Estado 
que mais cresce no Brasil. E que-
remos que ele cresça de maneira 
homogênea, com oportunidades 
para os pequenos empreendedo-
res gerarem renda e emprego”, 
afirmou.  (Foto: José Fernando 
Ogura/AEN)

Na quarta-feira, dia 23 de junho aconteceu a quarta e última Audiência Pública de Revisão do Plano 
Diretor Municipal de Piraquara. Por conta da pandemia, a audiência foi realizada de forma remota sendo 
transmitida pelos canais oficiais da Prefeitura no Facebook e Youtube.

Durante a audiência foi apresentada a Minuta de Lei do Plano Diretor, as Minutas de Anteprojetos de 
Leis e de Decretos Municipais. Todas essas minutas serão submetidas à análise geral pela Coordenação 
da Região Metropolitana de Curitiba - COMEC e posteriormente enviadas para Câmara Municipal para 
criação das leis.

Além disso, foi apresentado o Plano de Ações e Investimentos - PAI, com estimativas de custo, definição 
de metas, possíveis fontes de recursos, agentes responsáveis, e indicadores de monitoramento. Também 
foi apresentado o sistema proposto para a implementação, acompanhamento, controle, avaliação e 
monitoramento permanente das propostas consolidadas durante a vigência do Plano.

Para saber mais sobre o Plano Diretor Municipal de Piraquara acesse:
 http://www.piraquara.pr.gov.br/planodiretor/

Piraquara realizou a última 
Audiência Pública de Revisão 
do Plano Diretor Municipal

Safra de grãos 2020/21 deve chegar a 
38 milhões de toneladas no Paraná
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A Prefeitura de Piraquara 
entregou em junho, a primeira 
área de lazer do bairro Jardim 
dos Estados. O espaço foi to-
talmente estruturado e agora 
atende a população de todas 
as idades com diferentes equi-
pamentos. O espaço público foi 
denominado “Mauricio Rocha 
Barros”, em homenagem a o 
ex-servidor municipal e grande 
incentivador do esporte no 
município.

A nova praça fica localizada 
na Rua Heitor Pallú, ao lado do 
CMEI Belmiro Valverde Jobim 
Castor, e conta com campo de 
grama sintética, alambrados e 
rede superior, playground com 
piso emborrachado, academia 
ao ar livre, pergolado com mesa 
de jogos, calçadão, pista de 
caminhada, áreas de vivência, 
estacionamento em pedrisco e 
paisagismo. A obra teve início 
em 2020 e foi concluída agora.

A Prefeitura de Pinhais, por 
meio da parceria da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico 
com o Senai, promove duas 
capacitações na área de infor-
mática: curso de Excel Básico e 
curso de Pacote Office. As aulas 
são ministradas na Unidade do 
Senai e no município, e seguem 
até o dia 20 de julho.

Presente nas aulas inaugu-
rais, a prefeita de Pinhais, Marli 
Paulino, agradeceu o comprometi-
mento dos alunos ao participarem 
dos cursos. “Vê-los presentes e 
interessados em se capacitarem, 
motiva a Prefeitura a promover 
ações que cooperem com a qua-
lificação profissional dos nossos 
munícipes. Queremos sempre 
fazer mais por vocês. Prova disso é 
o fato de não termos parado nos-

O Prefeito de Piraquara, Jo-
simar Fróes, ressaltou a entrega 
de mais uma área de lazer no 
município. “É mais um espaço de 
lazer entregue para população, 
com toda a estrutura necessária 
para utilização das famí lias 
da região que até então não 
tinham essa opção. Uma praça 
que teve início ainda na gestão 
do ex-prefeito Marquinhos e que 
tivemos a grata satisfação de 
concluir e entregar”, destacou.

A Secretária de Cultura, 
Esporte e Lazer, Ana Elizabete 
Mazon de Souza Tesserolli, falou 
sobre a importância da comu-
nidade se apropriar e ajudar 
a cuidar desse novo espaço. 
“Uma área de lazer lindíssima 
e estruturada que deve ser 
apropriada pela população. Um 
espaço que se torna extensão 
da casa dessa comunidade que 
com certeza ajudará no cuidado 
e na conservação”, enfatizou.

sos projetos mesmo durante este 
período de pandemia. Fizemos 
muitos esforços para mantermos 
nossos serviços, nos adaptamos 
e continuamos atendendo nossa 
comunidade”, ressaltou. 

Para a vice-prefeita, Rosa Ma-
ria, a promoção das capacitações 
ocorre devido à preocupação da 
Prefeitura em preparar a popula-
ção para o pós-pandemia. “Isso 
tudo vai passar e aqueles que 
estiverem mais capacitados terão 
maiores possibilidades no mer-
cado. Este será um instrumento 
importante para a retomada. E 
durante este período pandêmico, 
percebemos o quanto os conhe-
cimentos na área de informática 
se fazem cada vez mais importan-
tes”, salientou.

Também estiveram presen-

Homenagem
Durante a entrega , fo i 

prestada uma homenagem 
aos famil iares do Mauric io 
Rocha Barros. Emocionada, a 
esposa Rosalina Oliveira, fez 
um breve relato sobre o ho-
menageado e agradeceu pelo 
reconhecimento. O Prefeito, 
Josimar Fróes, e o ex-prefeito 
e atual Diretor Geral da Paraná 
Edificações, Marcus Tesserolli, o 
Marquinhos, entregaram uma 
placa de reconhecimento para 
os familiares.

Participações
Também participaram da 

entrega os vereadores Amilton 
Lima, Cícero, Guanair, Marceli-
nho da Saúde, Professor Pedro 
e Professor Gilmar, além de re-
presentantes da comunidade e 
equipe do CMEI Belmiro Valverde 
Jobim Castor.

tes, representantes do Senai, o 
secretário de Desenvolvimento 
Econômico, José Martins; a direto-
ra do Departamento de Geração 
de Emprego e Renda, Márcia 
Ferreira e Patrícia Maria Franco 
Scarante, da Seção de Captação 
de Vagas.

O curso de Excel Básico é 
ministrado em duas turmas com 
20 alunos cada, nos períodos da 
tarde e noite. O curso de Pacote 
Office atende uma turma com 20 
alunos no período da tarde. Am-
bas as capacitações contabilizam 
carga horária de 40 horas.

Serviço
Informações sobre os cursos 

ofertados podem ser obtidas 
pelos telefones (41) 3912-5620 ou 
3667-0982.

Piraquara entrega área de lazer

A produção industrial para-
naense teve crescimento de 20% 
entre janeiro e maio de 2021, na 
comparação com os primeiros 
cinco meses do ano passado, 
o quinto melhor resultado do 
País. É o que mostra a Pesquisa 
Industrial Mensal, divulgada na 
quinta-feira (8) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia Estatís-
tica (IBGE). No Brasil, a média 
de crescimento no período foi 
de 13,1%.

Com relação a maio de 
2020, a atividade industrial 
avançou 23,7% no Estado, pró-
ximo à média nacional, de 24%. 
No acumulado dos últimos 12 
meses, a expansão foi de 8,5%, 
superior ao crescimento no País, 
de 4,9% no período. Houve uma 
pequena retração na produção 
paranaense no mês de maio 
na comparação com abril, com 
queda de 1,4% – no Brasil, o 
crescimento de um mês a outro 
foi de 1,4%.

Para o governador Carlos 
Massa Ratinho Junior, vários 
índices econômicos demonstram 
que o Paraná está superando os 
períodos mais críticos das restri-
ções da pandemia da Covid-19, 
que impactou diversos setores. 
O crescimento acumulado em 
relação a 2020, destacou, mostra 
capacidade de adaptação rápida 

ao momento mais desafiador 
da história.

“O Estado tem uma indústria 
forte e diversificada, que está 
contribuindo para o Estado 
superar a crise causada pela 
pandemia”, disse. “E a expansão 
da indústria impacta em todos 
os setores, puxa a geração de 
empregos e ajuda a desenvolver 
as cidades”.

O governador também des-
tacou a geração de novos em-
preendimentos. “Desde 2019, 
o Paraná atraiu cerca de R$ 
45 bilhões em investimentos 
privados, que estão ajudando a 
transformar a realidade de todas 
as regiões. Com um ambiente 
propício para atrair novidades, 
mão de obra qualificada e uma 
logística de qualidade, a tendên-
cia é que esses números cresçam 
cada vez mais”, acrescentou.

SETORES
De janeiro a maio, 11 dos 13 

segmentos analisados pelo IBGE 
no Paraná tiveram aumento 
na produção, com a liderança 
das fábricas de máquinas e 
equipamentos, que cresceu 
83,4%. O setor também puxou a 
expansão da indústria em maio 
deste ano, na comparação com o 
mesmo mês de 2020, com salto 
de 119,8%.

Liderando a produção na-
cional, a indústria de produtos 
de madeira foi outra que se 
destacou em cada um dos recor-
tes, com aumento de 107,4% em 
maio deste ano ante maio de 
2020, de 58,9% no acumulado 
do ano e de 33,5% nos últimos 
12 meses – melhor resultado 
para o período entre os setores 
analisados no Estado.

No acumulado do ano, tam-
bém ampliaram a produção as 
indústrias de veículos automo-
tores, reboques e carrocerias 
(53,7%); fabricação de produtos 
de metal, exceto máquinas e 
equipamentos (41%); fabricação 
de móveis (35,7%); fabricação 
de produtos de minerais não 
metálicos (32,3%); de máquinas, 
aparelhos e materiais elétricos 
(28,1%); de produtos de borra-
cha e de material não plástico 
(17,3%); de bebidas (16,5%); de 
outros produtos químicos (13,4%); 
e fabricação de coque, de produ-
tos derivados do petróleo e de 
biocombustíveis (5,7%).

P IB  do  Paraná 
cresce 1,07% no tri-
mestre, terceira alta 
consecutiva

Dois segmentos reduziram a 
produção no período: fabricação 
de celulose, papel e produtos 

de papel (-5,9%) e de produtos 
alimentícios (-6,2%).

Na produção de maio deste 
ano, comparado ao mesmo mês 
do ano passado, apresentaram 
crescimento as indústrias de 
veículos automotores, reboques 
e carrocerias (119,6%); fabricação 
de móveis (44,6%); de máquinas, 

Indústria paranaense avança 20%
nos primeiros cinco meses do ano

Parceria entre Prefeitura de Pinhais e Senai 
promove cursos na área de informática

aparelhos e materiais elétricos 
(42,3%); de produtos de metal, 
exceto máquinas e equipamen-
tos (36,8%); de bebidas (30,1%); 
de produtos minerais não metá-
licos (29%); de outros produtos 
químicos (9,8%); de produtos 
de borracha e de material não 
plástico (3,8%).

NACIONAL
No crescimento acumulado 

da produção industrial nacional, 
12 dos 15 locais pesquisados 
mostraram taxas positivas. As 
maiores, além do Paraná, foram 
em Amazonas, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul e Ceará. (Foto: 
Rodrigo Felix Leal)
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A Junta Comercial do Paraná (Jucepar) obteve o melhor 
tempo no País para a abertura de empresas no mês de junho. 
Os dados foram divulgados na sexta-feira (2), dia do aniversário 
de 129 anos da instituição.

Para a abertura de empresas em junho deste ano, os 5.467 
empresários que protocolaram seus pedidos levaram em média 
1 dia e 10 horas para concluir o processo. Em junho de 2020 esse 
tempo era de 3 dias e 5 horas, considerando a análise de 3.500 
pedidos de abertura de empresas. “Nesses últimos dois anos a 
Junta Comercial tem entrado definitivamente no mundo digital. 
A Jucepar é hoje modelo no Brasil no registro mercantil. Essa 

Em junho, Paraná liderou ranking de 
abertura de empresas no Brasil

conquista só foi possível com a ajuda da tecnologia da informação 
e pelo trabalho de todos os nossos colaboradores e parceiros a 
quem agradeço imensamente”, diz o presidente Marcos Rigoni.

O tempo total de abertura de empresas e demais pessoas 
jurídicas leva em consideração o período na etapa de viabilidade, 
na validação cadastral que os órgãos efetuam e na efetivação 
do registro e obtenção do CNPJ. Do total, 87% das empresas 
concluíram a abertura em menos de três dias, 8% entre três 
e cinco dias, 2% entre cinco e sete dias, e outros 3% em mais 
de sete dias.

O segundo Estado mais rápido na abertura de empresas 

foi o Sergipe, com 1 dia e 11 horas na análise de 402 processos. 
Em terceiro ficou Espírito Santo, que levou 1 dia e 14 horas para 
concluir 1.585 pedidos de abertura.

A Jucepar ficou em segundo lugar no tempo de consulta de 
viabilidade total. O empresário levou 17 horas para saber se o 
nome da empresa e endereço estavam disponíveis. O Estado 
ficou atrás de São Paulo, com 16 horas, e na frente do Espírito 
Santo, com 19 horas.

O Paraná continua sendo o terceiro com mais pedidos de 
abertura de empresas do País (5.467), atrás de São Paulo (21.949) 
e Minas Gerais (6.779). (Foto: Geraldo Bubniak/AEN)


