
• Nesta segunda-feira teremos poucas mudanças nas 
condições do temo no Paraná, ou seja, mais um dia 
com temperaturas elevadas e com chuvas especial-
mente a partir da tarde.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
14/01/19................................. R$ 66,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
14/01/19.................................R$ 29,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
14/01/19................................. R$ 48,00

Fonte: Deral/Seab

Paraná quer um ambiente moderno para turistas
 O governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior afirmou na ultima 
quinta-feira (10), que Foz 
do Iguaçu, é um dos prin-
cipais objetivos do Go-
verno do Paraná na área 
de turismo é criar um 
ambiente moderno para 
receber os visitantes. 
“Não é lógico ter tantas 
belezas naturais, como 
as Cataratas do Iguaçu, 
a Ilha do Mel, as cacho-
eiras de Prudentópolis e 

as ilhas da baía de Para-
naguá e não contar com 
uma infraestrutura ade-
quada para os turistas”, 
afirmou o governador, na 
comemoração pelos 80 
anos do Parque Nacional 
do Iguaçu. O ministro do 
Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, também partici-
pou da solenidade.
 Ratinho Junior 
ressaltou que todo o pla-
nejamento da infraestru-
tura será feito de forma 

a alinhar a preservação 
do meio ambiente e o 
desenvolvimento econô-
mico do Estado, visan-
do sempre a geração de 
emprego, renda e rique-
zas para a população. 
“O Parque Nacional do 
Iguaçu é a prova máxi-
ma de que isso é possí-
vel. Talvez não tenha um 
projeto de tanto sucesso 
como esse, que preserve 
a natureza e promove a 
economia”, afirmou.

 Ele também des-
tacou Foz do Iguaçu, 
segunda do Brasil mais 
visitada por estrangei-
ros. “Não faz sentido Foz 
não possuir um aeropor-
to que comporte voos 
internacionais ou uma 
rodovia com pista dupla. 
Esses assuntos serão 
prioridades para o gover-
no”.
 AGENDA CON-
JUNTA - O Governo do 
Paraná, afirmou o minis-
tro Ricardo Salles, tem 
uma proposta moderna 
para a área ambien-
tal, que receberá todo 
apoio da esfera federal. 
“Estamos criando uma 
agenda comum com o 
Paraná, cem por cento 
apoiada pelo presiden-
te Jair Bolsonaro, com 
foco no destravamento 
de investimentos para o 
turismo, conservação e 
licenciamentos ambien-
tais fundados em ques-
tões comprovadas tecni-
camente, sem ideologias 
e explicações dogmáti-
cas”, disse.
 Salles informou 

que o Ministério do Meio 
Ambiente trabalhará em 
parceria com o Governo 
do Estado para solucio-
nar alguns impasses, 
como a construção do 
Porto de Pontal do Pa-
raná, que há anos vem 
sendo discutida. Além 
disso, segundo ele, o go-
verno federal dará apoio 
em questões de melhoria 
da qualidade de água, 
repovoamento de peixes 
e programas de educa-
ção ambiental.
 NOVAS AÇÕES 
- Ratinho Junior também 
anunciou o lançamento, 
nos próximos meses, 
de dois programas com 
foco no turismo, um para 
incentivar os paranaen-
ses a viajarem pelo Es-
tado e outro para trazer 
pessoas do mundo todo 
para conhecer os pontos 
turísticos de todas as re-
giões.
 “O turismo será 
muito alavancado no 
meio ambiente e tudo 
isso vai ser utilizado 
como fator de desen-
volvimento do Estado. 

Queremos mostrar que 
o Paraná é o que melhor 
cuida da natureza e o 
que mais cresce”, disse 
o secretário do Desen-
volvimento Ambiental e 
Turismo,  Márcio Nunes.
 RESERVA ECO-
LÓGICA - Considera-
da uma das mais belas 
reservas ecológicas do 
mundo, o Parque Nacio-
nal do Iguaçu, reconhe-
cido pela Unesco como 
Patrimônio Natural da 
Humanidade, comemora 
80 anos com conquis-
tas no âmbito turístico e 
ambiental e impacto na 
economia da região. A 
população de onça-pin-
tada, animal símbolo do 
parque, por exemplo, 
cresceu cerca de 70% 
nos últimos anos. Já a 
visitação turística atin-
giu em 2018 sua melhor 
marca de todos os tem-
pos: cerca de 1 milhão e 
900 mil visitantes.
 Além de abrigar 
as Cataratas, o Parque 
conserva área de Mata 
Atlântica com grande 
diversidade de flora e 

fauna. Vivem na unidade 
cerca de 350 espécies 
de aves, 250 de borbo-
letas e 50 de mamífe-
ros – algumas das quais 
ameaçadas de extinção, 
como a onça-pintada e o 
papagaio-de-peito-roxo. 
“Conseguimos potencia-
lizar os ganhos ambien-
tais e melhorar a qualida-
de dos nossos serviços 
aos visitantes, sempre 
com apoio do Governo 
do Estado”, destacou o 
chefe do Parque Nacio-
nal do Iguaçu, Ivan Bap-
tiston.
 PRESENÇAS - 
Participaram da soleni-
dade o Chefe da Casa 
Civil, Guto Silva; o secre-
tário de Biodiversidade e 
Florestas do Ministério 
do Meio Ambiente, José 
Truda Palazzo Junior; o 
presidente do Instituto 
Chico Mendes de Con-
servação da Biodiversi-
dade (ICMBIO), Adalber-
to Eberhard; o presidente 
da Itaipu Binacional, 
Marcos Stamm, e o vice
-prefeito de Foz do Igua-
çu, Nilton Bobato.

Bolsonaro defende mudanças na 
legislação para combater

a violência
 O presidente Jair 
Bolsonaro defendeu sexta-
feira (11), mudanças na le-
gislação com a participação 
de todas as esferas de todos 
os Poderes e da imprensa 
para impedir o avanço da 
violência no país. A afirma-
ção foi feita em referência a 
um vídeo que pode ser visto 
na conta pessoal de Bolso-
naro no Twitter.
 Nas imagens, apa-
rece um prédio incendiado 
no Ceará e uma voz mas-
culina ameaçando o presi-
dente com xingamentos. As 
ameaças fazem referência 
às declarações de Bolsona-

ro no sentido de endurecer a 
política de combate à violên-
cia.
 “Note a necessida-
de mais que urgente de se 
mudar a legislação com par-
ticipação de todas as esfe-
ras de Poderes e Imprensa”, 
esceveu o presidente desta-
cando a palavra “imprensa” 
com letra maiúscula.
 Ao se referir ao ví-
deo, Bolsonaro afirmou que 
a população precisa ter uma 
resposta urgente e que não 
aceita ameaças. “Não por-
que o marginal ameaça, ci-
tando meu nome, mas para 
mostrar ao povo ordeiros de 

que lado estão o Executivo, 
Legislativo e Judiciário.”
 Minutos depois, em 
um novo tuíte, o presidente 
destacou que os criminosos 
"sabem exatamente o que 
fazem". "Combatê-los é sim-
ples e rápido, mas requer 
que os Poderes permitam 
mecanismos para realmen-
te defender a população", 
acrescentou. Segundo Bol-
sonaro, "é necessário [ado-
tar] ações para que os agen-
tes de segurança possam 
dar a efetiva resposta". 

Ataques no Ceará
 A onda de violência 
no Ceará começou há mais 

de uma semana. 
Prédios e ônibus são 
incendiados, e mora-
dores temem sair às 
ruas por causa dos 
riscos constantes.
 A Força Nacional 
foi enviada à região 
para atuar com os 
agentes de segu-
rança locais, assim 
como presos consi-
derados mais peri-
gosos foram transfe-
ridos para presídios 
federais.

Agência Brasil

Petrobras eleva em 2% o preço 
médio da gasolina nas refinarias
 A Petrobras anunciou 
alta de 2% no preço médio do 
litro da gasolina A sem tributo 
nas refinarias, válido a par-
tir de sexta-feira, 11, para R$ 
1,4624. Além disso, a estatal 
manteve o preço do diesel, em 
R$ 1,9009, conforme tabela 
disponível no site da empresa. 
 Em dezembro de 
2018, a Petrobras anunciou 
um mecanismo de proteção 
complementar no qual a em-
presa pode alterar a frequên-
cia dos reajustes diários do 

preço do diesel no mercado 
interno em momento de ele-
vada volatilidade, podendo 
mantê-lo estável por curtos 
períodos de tempo de até 
sete dias, "conciliando seus 
interesses empresariais com 
as demandas de seus clien-
tes e agentes de mercado em 
geral". Já o hedge da gasoli-
na, que passou a ser adotado 
em setembro, permite à em-
presa manter os valores está-
veis nas refinarias por até 15 
dias.


