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            Linha de crédito especial já beneficiou 
1.005 proprietários de vans

 Empreendedo-
res informais, MEIs, ou 
de micro e pequenas 
empresas que atuam no 
transporte escolar ou 
com atividades ligadas 
ao turismo e eventos 
contrataram quase R$ 9 
milhões em empréstimos 
concedidos pela Fomen-
to Paraná por meio da 
linha Paraná Recupe-
ra - Transportes. Já são 
1.005 proprietários de 
vans de diversas regiões 
do Estado atendidos pela 
linha de crédito, a partir 
de recursos do Tesouro 
Estadual aportados pela 
Secretaria da Fazenda, 
no Fundo de Desenvolvi-
mento Econômico (FDE).
 De acordo com o 
diretor-presidente da ins-
tituição, Heraldo Neves, 
que recebeu as entida-
des que representam o 
segmento, os donos de 
vans foram muito preju-
dicados com a paralisa-
ção completa das ativi-
dades a partir de março 
do ano passado, com o 
fechamento das escolas 

e universidades, a redu-
ção drástica das viagens 
turísticas e da proibição 
de promover eventos.
 “O crédito em 
condições facilitadas de 
prazo, garantia e taxas 
de juros com recursos 
do FDE foi a forma que 
o Governo do Estado, a 
partir da determinação do 
governador Carlos Mas-
sa Ratinho Junior, dis-
ponibilizou para dar um 
certo fôlego financeiro no 
momento mais crítico da 
pandemia, até que as ati-
vidades possam ser reto-
madas, destacou Neves.
 De acordo com o 
presidente do Sindicato 
das Empresas de Trans-
porte de Passageiros por 
Fretamento de Curitiba 
e Municípios do Paraná, 
Andre Willy Isaak, a linha 
de crédito Paraná Recu-
pera – Transportes repre-
sentou um grande alento 
para os empreendedores 
do segmento, pois além 
de escolas, universida-
des e do turismo, muitas 
empresas que usam o 

transporte de emprega-
dos por fretamento tam-
bém reduziram o serviço, 
ou fecharam por algum 
tempo, afetando a renda 
dos transportadores.
 “Fomos pedir 
ajuda ao Governo do 
Estado e fomos bem re-
cebidos. A Fomento Pa-
raná nos apresentou as 
soluções de prateleira, 
mas também trabalhou 
na criação de uma linha 
especial, com excelentes 
condições de taxas de ju-
ros, carência e prazo de 
pagamento. Agora, com 
a chegada das vacinas, 
estamos otimistas e es-
peramos a retomada da 
economia para que o 
segmento possa se re-
cuperar e os transporta-
dores possam honrar os 
compromissos assumi-
dos”, afirma Isaak.

PARANÁ RECUPERA 
 Para levar o cré-
dito mais rapidamente 
aos transportadores de 
vans foi utilizada a mes-
ma plataforma de proces-
samento desenvolvida 

para criar a linha Paraná 
Recupera, que em nove 
meses liberou R$ 120 
milhões em emprésti-
mos para 23,3 mil em-
preendedores informais, 
MEIs, micro e pequenas 
empresas, com recursos 
do Fundo de Desenvolvi-
mento Econômico (FDE).
 Moradora de 
Campo Largo, Vera Lucia 
Pereira presta serviço de 
vans escolares na pre-
feitura do município, na 
Região Metropolitana de 
Curitiba, e ficou sem ser-
viço com o fechamento 
das escolas, já no início 
da pandemia. Como não 
tinha fluxo de caixa para 
manter os funcionários 
contratados buscou um 
financiamento da Fomen-
to Paraná. “O crédito aju-
dou a dar uma ameniza-
da nos efeitos e os nove 
meses de carência para 
começar a pagar deram 
um fôlego”.
 Greicy Kelly Fer-
reira tem uma van esco-
lar e presta serviço para 
pais e alunos das redes 

estadual e municipal em 
Curitiba. Ela assumiu o 
negócio que era da mãe, 
que faleceu há seis anos, 
mas ficou com problemas 
com os clientes encerran-
do os contratos em 2020 
por causa das escolas fe-
chadas na pandemia.
 “O ano passado 
foi muito complicado. Eu 
tinha 58 alunos em mar-
ço. De repente, não tinha 
mais nenhum cliente. Al-
guns pais ainda me aju-
daram pagando metade 
da mensalidade sem o 
serviço prestado até o fim 
do ano”, lembra Greicy.
 Para a manter as 
contas da casa em dia ela 
buscou um financiamento 
da linha Paraná Recupe-
ra – Transporte. “O cré-
dito foi muito importante 
para ajudar a manter mi-
nha família nesse perío-
do de inatividade”.
 Com o ano es-
colar de 2021 começan-
do, ainda que de forma 
híbrida, ela espera voltar 
a atender os alunos pelo 
menos parcialmente. “A 

expectativa é ter pelo me-
nos metade dos alunos 
para manter a van”.

CONDIÇÃO PARA O 
CRÉDITO

 A Paraná Recu-
pera - Transportes é uma 
linha de microcrédito que 
atende desde empreen-
dedores informais (sem 
CNPJ), mas que inicia-
ram nesta atividade pro-
dutiva antes de 31 de 
dezembro de 2019, até 
micro e pequenas empre-
sas e, também, Microem-
preendedores Individuais 
(MEIs).
 Os empréstimos 
estão limitados a R$ 5 
mil para os informais ou 
empreendimentos forma-
lizados com menos de 12 
meses de atividade. Para 
empreendedores com 
mais de 12 meses de 
atividade e que tenham 
faturamento anual de até 
R$ 360 mil o limite de cré-
dito é de R$ 10 mil.
 Pequena empre-
sa registrada até 16 de 
março de 2020 e com 
faturamento anual de R$ 

360 mil a R$ 4,8 milhões 
pode solicitar até R$ 10 
mil, para quem tem me-
nos de 12 meses de ati-
vidade registrada. Acima 
desse período o limite é 
de R$ 20 mil.
 É oferecido um 
prazo de carência de 
nove meses a 36 meses 
para pagamento, com 
juros de 0,40% ao mês. 
A análise de crédito e o 
cadastro são simplifica-
dos e a garantia aceita é 
por aval do titular/sócio. A 
operação é isenta de tari-
fas.

ATENÇÃO
 É necessário 
possuir documento de 
autorização municipal 
para a atividade trans-
porte de passageiros 
válido para o ano de 
2020, com uma das se-
guintes CNAES (Classi-
ficação Nacional de Ati-
vidades Econômicas): 
4929-9/01, 4929-9/02, 
4929-9/03, 4929-9/04, 
4929-9/99, 4924-8/00, 
4923-0/02.
Fonte: http://www.aen.pr.gov.br

 Mais de 597 mil paranaenses já foram infectados pela Covid-19
 Os dados acu-
mulados do monitora-
mento da Covid-19, feito 
pela Secretaria Estadual 
da Saúde, mostram que 
o Paraná soma 597.164 
casos confirmados e 
10.817 mortos em decor-
rência da doença, desde 
o início da pandemia. O 
informe desta quarta-fei-
ra (17) divulga mais 4.077 
infecções e 59 óbitos. Há 
ajustes ao final do texto.
 Dos casos confir-
mados e divulgados nes-
te boletim, 1.655 são re-
troativos, exclusivamente 
de Curitiba. Este total é 
resultante do alinhamen-
to de informações entre 
a Secretaria Estadual da 
Saúde, a Secretaria da 
Saúde de Curitiba e o Mi-
nistério Público do Para-
ná.
 O MP solicitou 
ao município que passe 

a utilizar o sistema Noti-
fica Covid-19, desenvol-
vido pelo Estado, para 
informar os dados, assim 
como os 398 municí-
pios paranaenses estão 
fazendo desde o início 
da pandemia. Esse pro-
cesso continuará sendo 
realizado até eliminar a 
discrepância do número 
de casos e óbitos nos in-
formes de Curitiba e do 
Paraná. A Secretaria da 
Saúde também vai editar 
uma Resolução formali-
zando a previsão de noti-
ficação oficial ao sistema 
estadual.
 Os casos divul-
gados nesta quarta-feira 
são de fevereiro (2.325) 
e janeiro (395) de 2021 e 
dos seguintes meses de 
2020: maio (1), junho (2), 
agosto (4), setembro (3), 
outubro (5), novembro 
(23) e dezembro (1.319).

VACINA
 O Paraná já apli-
cou 293.283 doses de 
vacina contra a Covid-19. 
São 267.652 da primei-
ra dose e 25.631 da se-
gunda dose, até o final 
da manhã desta quarta-
feira. Ao todo, o Estado 
recebeu 538.900 doses 
do Governo Federal até o 
momento.

INTERNADOS
 O boletim relata 
que há 1.514 pacientes 
com diagnóstico confir-
mado internados. São 
1.268 pacientes em leitos 
SUS (659 em UTI e 609 
em enfermaria) e 246 em 
leitos da rede particular 
(109 em UTI e 137 em 
enfermaria).
 Há outros 1.407 
pacientes internados, 
465 em leitos UTI e 942 
em enfermaria, que 
aguardam resultados de 

exames. Eles estão nas 
redes pública e particular 
e são considerados ca-
sos suspeitos de infecção 
pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS
 A secretaria es-
tadual informa a morte 
de mais 59 pacientes. 
São 22 mulheres e 37 
homens, com idades que 
variam de 37 a 94 anos. 
Os óbitos ocorreram en-
tre 6 de abril de 2020 a 
17 de fevereiro de 2021.
 Os pacientes 
que foram a óbito resi-
diam em Curitiba (19), 
Ponta Grossa (5), Lon-
drina (4), Paranaguá (2), 
Pato Branco (2) e Piraí 
do Sul (2). A Secretaria 
registra, ainda, a morte 
de uma pessoa em cada 
um dos municípios de 
Almirante Tamandaré, 
Arapoti, Araucária, Assis 
Chateaubriand, Camba-

rá, Campo Magro, Cam-
po Mourão, Carambeí, 
Cerro Azul, Cianorte, 
Cornélio Procópio, Co-
ronel Vivida, Formosa 
do Oeste, Francisco 
Beltrão, Guarapuava, 

Jaguariaíva, Matinhos, 
Palmeira, Palotina, Pi-
tanga, Santa Terezinha 
de Itaipu, São José dos 
Pinhais, Tapejara, Te-
lêmaco Borba e Xambrê.

FORA DO PARANÁ

 O monitoramen-
to da Secretaria da Saú-
de registra 4.390 casos 
de residentes de fora, 
sendo 85 pessoas foram 
a óbito.
Fonte: http://www.aen.pr.gov.br


