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Paraná pode retomar normalidade das atividades econômicas em agosto
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Avaliação foi feita pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior durante videoconferência
promovida pelo Sebrae-PR. Segundo ele, com a manutenção do controle da pandemia, será
possível colocar em prática projetos para promover o crescimento econômico do Estado.
O governador Carlos Massa Ratinho Junior considera que o Paraná será um dos primeiros estados
do Brasil a retomar as atividades econômicas após a pandemia do novo coronavírus. Segundo ele,
se o Estado mantiver o bom controle da pandemia e houver regressão na curva de contágio, a
expectativa é que em agosto todas as atividades produtivas voltem à normalidade, e será possível
retomar o caminho do crescimento de maneira acelerada. Em videoconferência com empresários
paranaenses, promovido pelo Sebrae-PR, nesta terça-feira,26, Ratinho Junior afirmou que o
governo estadual já está elaborando projetos para estimular a economia, e reforçou que haverá
aporte de recursos públicos em obras urbanas e de logística que vão contribuir para a retomada. O
governador também fez um balanço das ações do Estado para enfrentar a pandemia e dos
resultados até o momento. &ldquo;Somos o 22º estado no ranking de pessoas infectadas pela
Covid-19, temos baixo grau de letalidade e uma organização da nossa rede de saúde. Nossas
decisões sobre o enfrentamento são diárias&rdquo;, destacou. Ele citou ainda que muitas
atividades consideradas essenciais seguiram em funcionamento e com resultados bastante
expressivos, mesmo com os reflexos negativos da Covid-19. &ldquo;Não paramos o nosso sistema
de logística, o Porto de Paranaguá tem batido recordes históricos mesmo durante a
pandemia&rdquo;, disse. ARRECADAÇÃO - Acompanhado do vice-governador Darci Piana, o
governador disse que o Paraná tem feito a lição de casa, enxugando a máquina e reduzindo custos,
para enfrentar a queda na arrecadação, prevista em R$ 3,2 bilhões, por causa da desaceleração da
economia e da redução de repasses federais. &ldquo;Desde o início da nossa gestão, o
planejamento tem sido uma regra em todas as secretarias. O Paraná vinha muito forte, com
crescimento industrial de 5,7%, o maior do Brasil. Perdemos receita, mas com tranquilidade e
perseverança tenho certeza que vamos sair dessa com muito equilíbrio&rdquo;, afirmou. O diretor
do Sebrae-PR, Vitor Tioqueta, destacou durante a videoconferência, a responsabilidade do Governo
do Estado em buscar o apoio e a participação dos empresários para as tomadas de decisões na
crise do novo coronavírus. &ldquo;O cenário muda a cada momento e esse é o papel do líder neste
enfrentamento para buscar soluções&rdquo;, afirmou. PLANEJAMENTO - O vice-governador Darci
Piana afirmou que o governador tem muito equilíbrio em suas decisões e faz com que o Estado
esteja numa situação privilegiada em relação a outros locais. Ele reforçou o trabalho do comitê
liderado pelo secretário de Planejamento, Valdemar Bernardo Jorge, para reorganizar o setor
produtivo e planejar a retomada da economia. Piana disse que a ação envolve o governo e a
iniciativa privada. &ldquo;Eu tenho certeza que, com aquilo que está sendo produzido, a gente vai
fazer um plano com muita seriedade para retomar a economia&rdquo;, afirmou o vice-governador.
O governador também enfatizou que o Paraná convive com outros problemas em paralelo ao
enfrentamento da Covid-19. &ldquo;Além do coronavírus, enfrentamos a dengue e a maior crise
hídrica dos últimos 60 anos&rdquo;, ressaltou, salientando que as avaliações técnicas diárias têm
ajudado a tomar as decisões. FOMENTO - As linhas de crédito emergenciais disponibilizadas para
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os empresários através da Fomento Paraná e BRDE e o incentivo para a abertura de empresas pelo
programa Descomplica também foram debatidas durante conferência virtual promovida pelo
Sebrae/PR .
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