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          Portos do Paraná devem atingir 57 milhões de 
toneladas e consolidar recorde

 Após bater recor-
de do ano em movimen-
tação de mercadorias já 
em 30 de novembro, com 
53,3 milhões de tonela-
das, os portos parana-
enses deverão registrar 
mais de 4 milhões de 
toneladas em dezembro. 
Há otimismo entre as em-
presas portuárias porque 
com o resultado do último 
mês, 2020 fechará com 
um total de mais de 57 
milhões de toneladas. O 
volume, que consolida 
a marca histórica deste 
ano, é 9% maior que o de 
2019, que também havia 
sido recorde.
 Diferentes se-
tores que exportam ou 
importam produtos via 
Paranaguá e Antonina, 
manifestam expectativas 
positivas. “Apesar de difí-
cil, 2020 foi um ano bom 
para as operações por-
tuárias. Tivemos alta na 
movimentação de açúcar, 

soja, óleo vegetal, deriva-
do de petróleo, contêine-
res e fertilizantes”, conta 
Luiz Fernando Garcia, 
diretor-presidente da em-
presa pública Portos do 
Paraná.
 Somente na ex-
portação de açúcar a alta 
já soma 70%.  Os dados 
de novembro não estão 
consolidados, mas mais 
de 3,6 milhões de tone-
ladas do produto deixa-
ram o Brasil pelo porto 
de Paranaguá. “Ultra-
passamos nosso recorde 
interno de exportação de 
açúcar. Foi um momento 
delicado, que exigiu cria-
tividade para proteger e 
prestar apoio aos nossos 
colaboradores”, destacou 
o diretor da Pasa, Pérsio 
Souza de Assis.
 Os granéis sóli-
dos de exportação, puxa-
dos pela soja em grão e 
farelo, continuam com o 
mercado aquecido.  Os 

principais produtos mo-
vimentados no Paraná já 
acumulam crescimento 
superior a 40% no ano. 
“O Brasil tem respon-
sabilidade enorme de 
continuar alimentando o 
mundo de forma segura 
e responsável e o Porto 
de Paranaguá tem um 
papel fundamental nesse 
sentido. Foram recordes 
atrás de recordes, seja 
de eficiência de berço, do 
Corredor de Exportação, 
maiores movimentações. 
Isso tudo é fruto do traba-
lho conjunto da iniciativa 
privada e setor público”, 
lembra André Maraglia-
no, diretor da Associação 
dos Terminais do Corre-
dor de Exportação de Pa-
ranaguá (Atexp).

IMPORTAÇÃO
 Na importação, 
a expectativa é de reto-
mada e aumento de ne-
gócios. “O porto reforça 
seu papel em momentos 

delicados como este que 
estamos vivendo. Acre-
ditamos que uma gestão 
com um olhar de cuidado 
e solidariedade faz toda 
a diferença e o reconhe-
cimento do mercado é 
resultado deste tipo de 
prática”, avalia Rivadávia 
Simão, presidente da As-
sociação dos Operado-
res Portuários de Granéis 
Sólidos de Importação 
do Porto de Paranaguá 
(Agrasip).
 O sentimento é 
compartilhado pelas em-
presas que movimentam 
granéis líquidos. O setor 
espera fechar 2020 com 
alta de 10% na compa-
ração com 2019. “Ape-
sar da dificuldade que a 
pandemia impôs para o 
mercado, juntos demons-
tramos que somos muito 
mais fortes”, disse Lucas 
Cézar Guzen, gerente 
comercial Cattalini.
 O transporte por 

contêineres, que foi afeta-
do mundialmente, conse-
guiu crescer no Paraná. 
“Mesmo com o cenário 
de pandemia, atingimos 
excelentes resultados, 
batemos diversos recor-
des de movimentação e 
chegamos à marca de 
6,9 milhões toneladas 
de cargas movimentadas 
em contêineres. Esse vo-
lume corresponde a mo-
vimentação total de mais 
de 810 mil TEUs até o 
mês de outubro, um cres-
cimento de 5,9% em rela-
ção ao volume de 2019”, 
revela o diretor comercial 
do TCP, Thomas Lima.

NAVIOS 
 A quantidade de 
navios recebidos no ano 
também se aproxima da 
marca histórica. De ja-
neiro a novembro, foram 
2.254 atracações. No 

ano passado, em doze 
meses, foram 2.402. 
Para isso, o trabalho das 
agências marítimas e da 
praticagem foi essencial.
 “O Porto de Pa-
ranaguá tem um grande 
diferencial, que é a inte-
gração e parceria entre a 
administração dos portos 
e a comunidade portuá-
ria. Todos contribuíram 
para que regulamen-
tos, regras, protocolos e 
procedimentos fossem 
adotados e cumpridos”, 
avalia o presidente do 
Sindicato das Agências 
Marítimas do Paraná, Ar-
gyrys Ikonomou.
 “Desde o início 
de 2019, a praticagem 
desenvolve um trabalho 
interno para fazer o me-
lhor uso possível das ma-
rés. A intenção é otimizar 
as janelas operacionais, 

que permitem as ma-
nobras de navios. Este 
algoritmo é aprimorado 
constantemente e acredi-
to que tenha contribuído 
para o desempenho de 
2020”, conta Felipe Mat-
tos, diretor administrativo 
da Paranaguá Pilots.

ANTONINA
 No porto de Anto-
nina, os principais produ-
tos movimentados foram 
o farelo de soja, açúcar 
e fertilizante. “Os portos 
paranaenses vêm contri-
buindo, há muito tempo, 
com a balança comercial 
do país. Estamos otimis-
tas com 2020 e acredita-
mos que resultados ainda 
melhores serão alcan-
çados”, avalia o diretor 
administrativo-financeiro 
do TPPF, Alex Sandro de 
Ávila.

Fonte:http://www.aen.pr.gov.br

Educação ganha personagens para interagir com estudantes
 A partir desta 
quarta-feira (2), os per-
sonagens Edu e Duda 
estarão presentes nos 
canais da Secretaria da 
Educação e do Esporte, 
em especial, no TikTok 
(@ficadicaseedpr). Os 
Edus vão interagir com 
estudantes de todo o Es-
tado, apresentando as 
escolas paranaenses, a 
rede estadual de ensino 
e a Secretaria da Educa-
ção. Além disso, também 
vão fazer avisos sobre o 
calendário escolar, dar 
dicas de estudo e até de 
viagens de férias.
 Eles vão conhe-
cer vários municípios pa-
ranaenses e compartilhar 
as experiências nas redes 
sociais. Os estudantes 
também podem mostrar 
suas viagens (ou suas 
próprias cidades) marcan-

do o perfil oficial da Se-
cretaria nas publicações.
 O Edu, que tem 
14 anos, é extrovertido, 
tem o cabelo colorido e 
ama andar de skate, e a 
Duda, de 13 anos, uma 
menina negra, muito 
estudiosa e descolada, 
ainda irão compartilhar 
músicas para ajudar a 
estudar e a descansar.
 A dupla criou a 
playlist “Concentra e vai”, 
para estudos longos, com 
uma seleção de músicas 
para o ouvinte manter o 
foco por bastante tempo. 
Ela está disponível no 
Spotify e no Deezer.
 Até o fim do ano, 
eles ainda lançarão três 
outras playlists. Uma será 
para estudo rápido, com 
canções motivacionais 
para aumentar a concen-
tração e estimular respos-

tas rápidas. Outra terá foco 
no descanso, com sons de 
chuva e da natureza, além 
de músicas calmas.
 Por fim, haverá a 
playlist “Binaural beats”, 
que reunirá áudios que 
simulam o 3D, apontado 
como responsável por 
aumentar a memória e 
o foco do ouvinte. Para 
a execução, será neces-
sário um fone de ouvido 
estéreo, que reproduz 
ondas em frequências di-
ferentes em cada ouvido.
 As playlists dos 
Edus podem ser usadas 
por estudantes que fa-
rão o Enem 2020 e que 
desejam um ambiente 
mais produtivo para estu-
dar. Até os dias 17 e 24 
de janeiro (quando será 
realizada a versão im-
pressa do Enem), a dupla 
dará dicas para os estu-

dos e para a motivação; 
depois, seguirá acompa-

nhando os estudantes 
virtualmente, interagindo 

e compartilhando infor-
mações sobre a educa-

ção no Paraná.
Fonte:http://www.aen.pr.gov.br


